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TÄVLINGEN GENOMFÖRS ENLIGT DE GÄLLANDE PUBLIKATIONERNA AV:
Regler för Golfspel
Spel- och tävlingshandboken 1–3
SGF:s Regelkort
Manual för Slaget om Skåne Junior Tour 2020 (tävlingsvillkor) samt
Nedan kompletterande regler som ersätter alla andra lokala regler och tävlingsregler på klubben.

Kompletterande Lokala Regler
Onormala banförhållanden - - - Regel 16
a) Oflyttbart tillverkat föremål med droppruta
Belagd väg mellan greenområde och klubbhus på hål 18 är ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF). Om
en spelares boll ligger på detta OTF - eller om detta OTF påverkar spelarens stans eller området för
hens avsedda sving – får spelaren:
••Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt, eller
••Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen snett vänster om green utan plikt.
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
••Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 16.1b

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar som visar avstånd till green.
2. Bollskydd framför trädstammar på hål 8 och hål 18.
3. Vildsvinsstängsel.
4. Vägar och stigar om vägen är belagd med främmande material, exempelvis singel stenmjöl.

c) Mark Under Arbete (MUA)
På höger sida längs hål 13 finns jordområden som är rester efter trädborttagning.
Dessa områden är att betrakta som MUA och spelaren får:
* spela bollen som den ligger - eller
* ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b - eller
* ta lättnad utan plikt i droppzonen på höger sida. (DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.)
Områden för övningsspel - - - Regel 5
Övningsspel är tillåten på därför avsedda områden.

Tävlingsbestämmelser finns på andra sidan
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Tävlingsbestämmelser
Spelform
Singel scratch
Tjejer tee 52, killar tee 60
27 hål
Officiell tid
Officiell tid är rätt tid (Fröken Ur) tel 90 510.
Officiellt tidsschema: Par 3=12min / Par 4=14min / Par 5=16min
Tidsschema står på scorekortet Max tid 4tim 16 min
Start: tee 1. Max tid första 3 boll, efterföljande gäller att de inte får bli mer än startintervall
efter framförvarande boll innan de kan bli utsatta för tidtagning.
Scoring area
På angiven plats speldagen.
Tävlingsledning
Tävlingskansli:
Tävlingsledare:
TD/Domare
Domare
Domarens beslut är slutgiltigt enl Regel 20-2a
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