Septemberpokalen
Djursholms GK - 13 sept 2019
Tävlingen spelas enligt de gällande publikationerna av:






Regler för golfspel.
SGF:s regelkort.
SDGF:s gemensamma tävlingsbestämmelser 2019
Spel- och tävlingshandboken.
Dessa kompletterande lokala regler och tävlingsbestämmelser som upphäver alla
andra lokala regler och tävlingsbestämmelser på klubben.

Kompletterande Lokala Regler
1. Out of bounds (Regel 18)
En boll som passerat vägen respektive järnvägen på hål 1 och 11 och är i vila på andra
sidan vägen respektive järnvägen är out of bounds, även om den ligger på en annan
del av banan.
Vid spel på Hål 4 är boll som spelats ut på Finklippta ytan på hål 5 och är i vila där är
out of Bounds
2. Pliktområden (Regel 17)
a. Omarkerade diken och dammar är Rött pliktområde.
b. Boll i vila i Röda pliktområden på hål 6 och 9 får droppas på bägge sidorna om
pliktområdet.
c. Rött pliktområde till vänster (mot banvallen) på hål 3 är definierat som oändligt.
3. Mark under arbete (MUA) (Regel 14)
a. Myrstackar är MUA varifrån spel är förbjudet.
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan är MUA. Ingen
lättnad för stansen.
c. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller
fåror.
d. MUA-områden definieras med blå pinne/-ar och i förekommande fall av vit linje
4. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 16)
a. Stängsel bakom green på hål 1, stängsel i höjd med utslagsplatsen på hål 2 samt
stängsel utefter högersidan på hål 11.
b. Alla avståndsmarkeringar på fairway, som visar avståndet till mitten av green, är
oflyttbara hindrande föremål.
c. Gräns för anlagda vägar (oflyttbara hindrande föremål) kan vara definierade av vit
linje.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt
(Två slag)

Septemberpokalen
Djursholms GK - 13 sept 2019
Kompletterande tävlingsbestämmelser
Scoring area
Scoring area finns i anslutning till klubbhuset. Här går spelaren och markörer noggrant
igenom scorekorten. Markörens egen score ska inte strykas över utan vara fullt läsbar.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat det till scoring-funktionär och denne
godkänt scorekortet för inläsning.
Evakuering
Skulle avbrott av spelet ske och banan behöver evakueras sker återsamling i klubbhuset.
Skulle klubbhuset inte vara tillgängligt (t ex på grund av brand) är återsamlingsplatsen på
parkeringen vid rangen.
Avbryt spelet omedelbart: En lång signal med siren
Avbryt spelet:
Tre korta signaler med siren, upprepade gånger
Återuppta spelet:
Två korta signaler med siren, upprepade gånger
Viktigt att ingen vid avbrott i spelet avviker från anläggningen utan att först ha meddelat
tävlingsledningen.

Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Staffan Göransson 0708 245 200
Domare: Michael Kurpatow 0709673911
Domarassistent: Owe Eriksson 0705939375
Domares beslut är slutgiltigt (Regel 20). Domare nås vid telefonnummer enligt ovan.

