LOKALA REGLER ÅR 2019 FÖR NYBRO GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel.Spel- och Tävlingshandboken kap. 1-3 samt följande
Lokala regler och Tävlingsvillkor:
1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande
lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:
1.1 Pliktområden (Regel 17)
Pliktområdet bakom green på hål nr 9 skall droppzonerna användas.
Alla omarkerade diken och dammar är Pliktområden. Gränsen till pliktområdet går där marken bryter av
mot hindret.
1.2 Onormala markförhållanden (Regel 16,1)
a.Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete
b.Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete
c.Myrstackar är mark under arbete
d. Skarvar mellan nylagd turf på spelfältet som påverkar bollens läge eller området för
spelarens avsedda sving (gäller ej stansen). Alla sömmar är att betrakta som en söm med
hänsyn till Regel 16.
e. Grusfyllda dräneringssträngar är mark under arbete..
1.3 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 16,1)
Alla teeskyltar, avståndsplattor, sprinklerlock och 150 meters markeringar är oflyttbara hindrande föremål,
rastplatsen och kiosken inkl. väg och viltstängsel på hål nr nr 9 är oflyttbara hindrande föremål, droppzonen
bakom ”Rastebo” får användas.
1,4 Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag
Om en boll träffar en ledningstråd, stolpe eller stag ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll,
utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades i enlighet med Regel 16 Lättnad
utan att mäta över, genom eller under.
1.5 När spelaren tar lättnad enligt Regel 16 för skyddsnätet på hål nr 15, som är ett oflyttbart hindrande
föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under
skyddsnätet..
2,6 Avbrott i spel
Spelare har rätt att avbryta spelet efter hål 9 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.
Anmärkning: Boll som inte önskar paus har rätt att bli igenomsläppt.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER:
Matchspel - förlust av hålet. Slagspel – Allmän plikt två slags plikt.
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