REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 för
Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf",
Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande regler och
föreskrifter:

1. LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionen samt vid 1:a tee och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild
tävling:
1.1 Boll förlorad eller Out of bounds, Provisorisk boll, Regel 27
Markeringen för Out of bounds till vänster om 9:ans green går ner till 10:ans tee och fortsätter förbi
övningsområdet och slutar i hörnet av detta. Denna Out of boundsmarkering gäller för hål 9, hål 10
samt hål 13.
Provisorisk boll får spelas på hål 14 och 15 när spelaren inte med säkerhet kan avgöra om hans boll hamnat i
vattenhindret eller inte. I sådant fall då provisorisk boll är spelad och den ursprungliga bollen är i
vattenhindret, gäller att spelaren får spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta spelet med
den provisoriska. Han får inte droppa den ursprungliga bollen bakom vattenhindret eller spela om den från
utslagsplatsen.
1.2 Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1
a. Myrstackar är mua.
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet, är mua.
c. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mua.
d. Områden vars gräns definieras av vit spraylinje eller blå pinnar är m
 ua. Områden vars gräns
definieras av vit spraylinje med enstaka blå-vita pinnar inne i området eller av blå-vita pinnar runt
området är mua v
 arifrån spel är förbjudet.
1.3 Hindrande föremål Regel 24
a. Stenar i b
 unkrar är flyttbara h
 indrande föremål.
b. Klockstolpe, anordning för bevattning och dränering, gul-svarta pinnar, (150-m pinnar) samt pinnar
och lock som markerar avståndet 200 (vit), 150 (gul) och 100 (röd) till greenens mittpunkt är o
 flyttbara
hindrande föremål. Regel 24:2 är tillämplig.
c. Oflyttbara hindrande föremål nära green (t.ex. sprinklerlock)
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart h
 indrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2.
Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och
inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och h
 ålet får
spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt
från där bollen låg, som (a) inte är närmare h
 ålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i
ett h
 inder eller på en g
 reen.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från g
 reen ger störande inverkan
på hans p
 uttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den
närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i p
 uttlinjen och (c)
inte är i ett hinder.
Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting
annat än OHF gör s laget uppenbart ogörligt.
1.4 Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas
av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade
bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3, och 20-1. Denna lokala regel
tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon
naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En
bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.
1.5 Avståndsmätare (Regel 14-3)
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en
avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma
eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller
vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. P
 likt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För
ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten
för nästa hål.
Banmarkeringar
SGF rekommenderar att följande banmarkeringar ska gälla på landets golfbanor.
Markering
Regelanvisning i Regler för golfspel
Vit
Out of bouns, regel 27
Gul
Vattenhinder, regel 26
Röd
Sidovattenhinder, regel 26
Blå
Mark under arbete (MUA), regel 25
Blå-vit
Mark under arbete (MUA) spel förbjudet, Bilaga 1 Del A, 2a
Orange
Oflyttbart hindrande föremål, regel 24
Markering med grön topp
Miljökänsliga områden, Bilaga 1 Del A, 2c

2. TÄVLINGSREGLER.

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan i receptionen samt vid 1:a tee och på hemsidan.
Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en
enskild tävling:
2.1 Områden där övning är tillåten Regel 7
Före en f astställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten
på övningsgreenen vid klubbhuset, övningsområdena vid 5:ans och 10:ans utslag samt drivingrangen.
Vid tävlingar med valfri starttid är övning på banan tillåten. Plikt: D
 iskvalifikation.
2.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen t illkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna
måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter
det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används: Avbryta spelet
omedelbart (Åska)
- En lång signal: avbryt spelet omedelbart. Återsamlas vid klubbhuset.
– Tre signaler, upprepade gånger: avbryt spelet och invänta information där spelet avbrutits.
– Två korta signaler, upprepade gånger: Återuppta spelet.
2.3 Paus Regel 6-8
Under en fastställd rond h
 ar spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus
på högst 5 minuter för att inta förfriskningar. (Vid shotgunstart tas paus efter lämpligt antal spelade
hål.)

3. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på anslagstavlan i receptionen samt på hemsidan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild
tävling
3.1 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras via golf.se, eller på anmälningslista vid receptionen. Avanmälan efter
lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från start, utan
giltig anledning, debiteras med dubbel anmälningsavgift.
3.2 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: Klass A spelhcp +4 - 11, Klass B spelhcp 12 – 22, Klass C
spelhcp 23 – 40, samt Klass D handicap 37-54. Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den
slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.
3.3 Prisutdelning
Prisutdelning sker klassvis eller efter det att hela tävlingen är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av
spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Priser som ej hämtats
ut 14 dagar efter säsongens sista tävling tillfaller TK.
3.4 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt
Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar, måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap.
3.5 Scorekortsinlämning Regel 6-6
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scorekort till funktionär i receptionen eller i
greenfeeinkastet i de fall då receptionen är stängd
3.6 Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger
särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker
lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 1.
Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.
3.7 Tee i handicaptävlingar
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela
från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 år, herrar från och med det år de fyller 70
år kan välja att spela från röd tee. Damer från och med det år de fyller 70 år kan välja att spela från
orange tee. Val av tee ska anges vid anmälan till tävlingen.
Överträdelse a
 v ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur
tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär
påföljd.

