Lokala regler och föreskrifter
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Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller.
Banmarkering för out of bounds Regel 27
Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns.
Intern out of bounds Regel 27
Markeringen av out of bounds mellan hål 11 och 5 gäller endast vid spel av hål 11. Vid spel
på hål 5 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.
Gränsen för out of bounds på hål 11 sträcker sig fram till första vattenhindret. En boll som slås
ut över outgränsen och vidare ned i vattnet anses vara out.
Markeringen av out of bounds mellan hål 14 och 15 gäller endast vid spel av hål 15. Vid spel
på hål 14 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.
Vattenhinder Regel 26-1
Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken
bryter av mot hindret.
Avståndsmätare Regel 14-3
Spelaren får skaffa sig information om avstånd m h a avståndsmätare. Om en spelare under en
fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden som
skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot
Regel 14-3, vilket ger förlust av hålet i matchspel, två slags plikt i slagspel. Upprepad
förseelse innebär diskvalifikation.
Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra
funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta.
Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon) som har en avståndsmätande
applikation får användas för avståndsmätning. Övriga spelhjälpande applikationer får finnas
på apparaten men ej användas (t ex vattenpass, vindhastighet, temp, klubbrekommendationer).
Ledningar vid green på hål 2 Regel 20-5
Om en boll träffar en ledning som befinner sig innanför banans gräns, måste slaget annulleras
och slås om utan pliktslag. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en
annan boll.
Pluggad boll Regel 25-2
Lättnad gäller hela spelfältet
En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad
bunkerkant.
Skador av djur som inte är bogrävande 25-1b
Skador orsakade av vildsvin är MUA (mark under arbete)

Skador i bunker Regel 25-1b
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är MUA.
Myrstackar Regel 25-1b
Myrstackar är MUA.
Jordfasta stenar på fairway Regel 25-1b
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA.
Löv- och rishögar Regel 25-1b
Lövhögar och rishögar på banan är MUA.
Blå markering Regel 25-1b
Blå spraylinje runt ett område är MUA.
Avståndsmarkeringar
Vita, gula och röda lock/vippor på fairway visar 200, 150 resp 100 meter fågelvägen till
centrum på green. 150m-pinnar visar fågelvägen till centrum av green. Avståndsmarkeringar
är oflyttbara hindrande föremål.
Om inte annat anges ovan gäller:
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER
Matchspel - förlust av hål, Slagspel - två slag
Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavla vid klubbhuset
Ordningsföresskifter
Vitmålat streck invid green och tee anger gräns för vagn och framförande av golfbil.
Bunkerkrattor läggs i spelriktningen från tee räknat.
Speluppehåll mellan hål 9 och 10 vid tävling max 5min.
Banpersonal har företräde i alla situationer. Invänta tecken i förekommande fall.
Ej tillåtet att beträda frostbeklädd green

SGF:s Generella Lokala Regler
Banmarkeringar
Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-vit
Orange

Out of Bounds
Vattenhinder
Sidovattenhinder
Mark Under Arbete, MUA
MUA varifrån spel är förbjudet
Oflyttbart hindrande föremål

Regel 27
Regel 26
Regel 26
Regel 25
Bil. 1. Del B 2a
Regel 24

Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Lokala tävlingsregler
Följande lokala tävlingsregler om inget tillfälligt bestämts för den enskilda tävlingen.
Anmälan till tävling
Anmälan till tävling görs senast torsdag klockan 17.00 via golf.se eller på anslagstavla vid
restaurangen. Vardagstävlingar undantagna.
Starttid
Helgtävling i maj och september/oktober har första start kl 0900, juni/juli/augusti kl 0800.
Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden, i andra hand den
matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av
vinnare genom play off på hål 18. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt
delade placeringar.
Tävlingshandicap
EGA Exakt tävlingshandicap krävs för att i tävlingar komma med i resultatlistan och
möjlighet att vinna pris.
Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av
spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Handicapgrupp 6
Fr o m år 2016 har alla spelare med HCP 37-54 automatiskt tävlingshandicap och om inget
annat anges i tävlingsreglerna är spelaren välkommen att delta i klubbens alla tävlingar.
Spelaren ska dock ha registrerat minst en runda. Om tillräckligt stort underlag av spelare i
handicapgrupp 6 bildar de en egen klass. Spel sker från främre tee.

SGF:s Generella Tävlingsregler
(utdrag ur Spel och tävlingshandboken 2012-2015)
6.1.1 Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel – övergripande
Om inget annat anges måste en spelare, både i slagspel och matchspel, spela utan dröjsmål
och i enlighet med de riktlinjer för speltempo som fastställts av SGF att gälla för tävlingar i
Sverige och av SGF arrangerade tävlingar utanför Sverige.
Anmärkning: Tävlingar i Sverige under ansvar av andra tävlingsorganisationer kan ha
avvikande bestämmelser exempelvis tävlingar tillhörande SGT, ET, LET, EGA eller
motsvarande.
6.1.1.1 Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel i slagspel.
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:



ligger över det officiella tidsschemat och:
om dessutom när det gäller den andra eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet
efter framförvarande boll.

Om någon spelare, från den stund då tidtagning sker påbörjas, överskrider tiden 40 sekunder
oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.
Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella
anslagstavla.
För brott mot tävlingsregeln gäller:





Första överträdelsen
Andra överträdelse
Tredje överträdelsen
För ytterligare överträdelse

Varning
Ett slags plikt
Två slags plikt
Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en
varning/pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit
sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
6.1.1.2 Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel i matchspel.
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i match bli utsatt för tidtagning
om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då
tidtagningen påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och
varifrån slaget slås, anses spelaren ha brutit mot tävlingsregeln.
Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella
anslagstavla.

För brott mot tävlingsregeln gäller:





Första överträdelsen
Andra överträdelsen
Tredje överträdelsen
För ytterligare överträdelse

Varning
Förlust av hålet
Förlust av hålet
Diskvalifikation

6.1.2 Persontransporthjälpmedel
Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, moped, cykel eller motsvarande får inte användas i
tävling.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutande av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i
matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett.
Maximalt avdrag per rond - Två hål.
Slagspel – Två slags för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond - Fyra
slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Match eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha
upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder persontransportmedel i strid mot denna tävlingsregel måste
omedelbart, efter upptäckten att regelbrottet skett, försäkra sig om att han inte använder
persontransporthjälpmedel under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren
diskvalificerad.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b Anmärkning 1.
Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts
av tävlingsledningen eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregel om en partner eller en medtävlares
utrustning transporteras på spelarens persontransporthjälpmedel.
6.1.2.1 Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling och handicapronder.
När det gäller rörelsehindrade är SGF:s tolkning att detta hinder skall vara av kronisk karaktär
och dessutom intygat av läkare där giltighetstiden för intyget bör fastställas.
Särskilt tillstånd kan då meddelas enligt följande:


För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens
av klubbens styrelse. Giltigheten bör överensstämma med giltigheten på läkarintyget.

o

o
o

Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävling på annan klubb
enligt denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppna
endast för ålderskategori – D60, H65 eller äldre.
För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom dispens från SGF:s
förbundsläkare.
Samtliga ronder spelade med persontransporthjälpmedel där villkoren för
handicaprond är uppfyllda är handicapgrundande oavsett om intyg finns eller
inte.

