Folksam Paragolf Tour
Stenungsunds GK 21-22 maj 2022

Lokala Regler och Tävlingsvillkor
Tävlingen spelas enligt de gällande publikationerna av:
• Regler för Golfspel, handicapreglerna och amatörreglerna
• Spel och Tävlingshandboken kap.1
• SGFs Regelkort
• Modifierade regler för spelare med funktionsnedsättningar med vissa begränsningar, regler 3.1, 3.2, 3.3, 3.9,
4.1, 4.2, 4.3 är inte tillämpliga

• Manualen för Folksam Paragolf Tour
Dessa Publikationer samt nedanstående kompletterande Lokala Regler och Tävlingsvillkor upphäver alla
andra Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser som finns anslagna på klubben.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet
När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta
lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den
från detta lättnadsområde.
Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: 1 klubblängd från referenspunkten men med dessa
begränsningar: Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och måste vara på spelfältet.

Kompletterande Lokala Regeler
1. Out of bounds (regel 18.2)
Out of bounds markeras med vita pinnar
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Pliktområden är definierade med röda alternativt gula pinnar eller plattor
3. Begränsning av när en boll sin spelats från Green måste spelas om (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
- Spelaren,
- klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
- ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas
bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzon hål 17
Om en boll är i pliktområdet framför green eller, det är känt eller så gott som säkert, att en boll som inte
hittats, är i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ båda med ett slags plikt:
- fortsätta enligt regel 17.1
eller
- droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3
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b) Droppzon hål 14
Om en boll har störande inverkan från elstängslet bakom green, har spelaren dessa lättnadsalternativ,
båda utan plikt:
-Fortsätta enligt regel 16.1
eller
-Droppa en boll i droppzonen, som ligger till höger vid greenens bakkant.
5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket ger upphov djupa fåror genom
sanden.
5. Myrstackar
b) Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1)
1. Avståndsmarkeringar på banan
2. Elstängsel, där det befinner sig på banan på hål 10, 12, 13, 14 och 15. Man får inte lättnad för stängslet
om bollen befinner sig i ett pliktområde.
7. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

B. Kompletterande Tävlingsvillkor
1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
”Scoring area” utgörs av Tävlingsboden samt anslutande bänkområde.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area.
2. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Tävlingsledning:
Tävlingsledare
Lars-Olov Alm
Domare
Karin Nilsson
Resultatrapportering Monica Sandorf
Domare
Domare, Ramona Olsson, Ola Åhlund och Karin Nilsson

Spelare som vill kalla på domare ringer:
0707-10 24 07 och anger vart man är, (Hålnummer, tee-fairway-green) .

