Kompletterande lokala regler för Degerfors Golf 2017
Följande kompletterande lokala regler och tävlingsbestämmelser gäller som tillägg till
SGF:s Regelkort 2017.
De gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis
kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då i klubbhuset.
Följande markeringar gäller på banan:
Vit; Out of bounds
Regel 27
Gul; Vattenhinder
Regel 26
Röd; Sidovattenhinder
Regel 26
Blå; Mark under arbete - MUA
Regel 25
Blå-vit; MUA – spel förbjudet
Bil I Del A, #2a
Orange
Regel 24
Intern out of bounds:
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 28 (ospelbar boll). Vid spel av hål 9 är
pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel
24-2.
Vattenhinder, Regel 26:
Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder, gränsen går där marken bryter av mot
hindret.
Onormala markförhållanden, Regel 25-1:
a) Grusfyllda dräneringssträngar
b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
c) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning
Oflyttbart hindrande föremål, Regel 24-2:
Belagda övergångar på hål 1, 4, 8 och 9.
Skydd av unga träd identifierat med stödpinne;
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 242b (Oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren lyfta
och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b (i), med undantag för att närmaste punkt för
lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får
också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
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.
Organisk del av banan, Regel 13-1:
Alla vägar och stigar
Tävlingsbestämmelser:
 Transportmedel Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av
transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Användande av varje
form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att
ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
Rekomendation:
 Bunkerkrattor ska ligga i bunkrarna och i spelriktningen.

