LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021
FÖR DEGEFORS GOLF
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3
samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan
(www.degerforsgolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i
samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den
lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
Följande markeringar gäller på banan:
o
o
o
o
o

Vit; Out of bounds Regel 18
Gul; Pliktområde Regel 17
Röd; Pliktområde Regel 17
Blå; Mark under arbete - MUA Regel 2, 16
Blå-Grön; MUA – spelförbudszon Regel 2, 16

Onormala banförhållanden (Regel 16)
o
o
o

Grusfyllda dräneringssträngar.
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.

o Stolpar med röd topp indikerar pliktområde. De är flyttbara tillverkade föremål.
o Belagda övergångar på hål 1, 4, 8 och 9.
o Avståndsstolpar för 150 m är oflyttbara tillverkade föremål.
Intern out of bounds:
o

Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 8 och 9 gäller endast vid
spel av hål 8. Vid spel av hål 8 är pinnarna fasta och spelaren måste spela bollen som den
ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 19 (ospelbar boll). Vid spel av hål 9
är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt
Regel 16.

Pliktområden Regel 17:
o

Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden, gränsen går där marken bryter av
mot hindret.

Pliktområde på Hål 14
o

Det röda pliktområdet som följer hela diket på vänster sida om green på hål 14 och bara
är definierat på en sida är oändligt.

Skydd av unga träd identifierat med stödpinne:
o

o

Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste
bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel
16 (Oflyttbart tillverkat föremål). Om bollen ligger i ett pliktområde, måste spelaren lyfta
och droppa bollen i enlighet med Regel 16, med undantag för att närmaste punkt för
lättnad måste vara i pliktområdet och bollen måste droppas i pliktområdet. Spelaren får
också fortsätta enligt Regel 17. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande
inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b)
störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett
uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

När lättnad tas med flagglinjen:
o

”När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en
boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för
situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat
utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från
där den först träffade marken då den droppades.

o

Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än
referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den
ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast
skar pliktområdets gräns).

o

Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en
regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten
och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan
tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar
utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.”

Oflyttbart tillverkat föremål nära greener:
o

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel
16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara
tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen.
Boll på den finklippta delen av spelfältet:
Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den
finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen
Inom två klubblängder från bollen.
Undantag - Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt
denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

Undantag 2 till regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelas från green av misstag
träffar:
spelaren
klubban som användes för att slå slaget eller
ett djur som definieras som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande
djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
o
o
o

Kraftledning på hål 8 & 9
Om bollen träffar kraftledningen eller kabeln, annulleras slaget och spelaren måste spela en boll
så nära som möjligt den plats där den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 14.6.
Speltempo, Regel 5.6
o
o
o

En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha
kunnat komma fram till sin boll:
60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda
sitt slag
40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt
slag.

En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot lokala regeln.
Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
Första överträdelsen
Andra överträdelsen
Tredje överträdelsen
Fjärde överträdelsen

Varning
Matchspel och Slagspel: ett slag
Matchspel: förlust av hål; Slagspel: två slag
Diskvalifikation

Transportmedel:
o

Spelare får under en rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än
efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Övning på banan, Regel 5.2b:
o

Tillåtet för deltagare i Damligan, Mellanslaget och Bäverligan att tidigare under dagen
spela på banan.

Rekommendation:
o

Bunkerkrattor ska ligga i bunkrarna och i spelriktningen.

