NYKÖPINGS GK – LOKALA REGLER
TÄVLINGAR GENOMFÖRS ENLIGT DE GÄLLANDE PUBLIKATIONERNA AV:
Regler för Golfspel
Spel- och tävlingshandboken 1–3
SGF:s Regelkort
Tävlingsvillkor för aktuell tävling och lokala regler
Kompletterande lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor
Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel
Matchspel – Förlorat hål
Slagspel – två slag

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER
1. OUT OF BOUNDS (Regel 18)
a. Vita pinnar definierar gränsen för out of bounds.
2. PLIKTOMÅRÅDEN (Regel 17)
a. När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett
pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.
b. Eller när en boll sist skar gränsen för det röda pliktområdet vid hål 1 Östra till vänster om green mot drivingrangen får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ, droppa den ursprungliga bollen eller annan boll på motsatt
sida av pliktområdet med ett slags plikt från detta lättnadsområde:
• Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från
hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sista skar kanten till det röda pliktområdet.
• Lättnadsområdets storlek: mätt från referenspunkten två klubblängder från referenspunkten men med
dessa begränsningar:
• Begränsningar av lättnadsområdets läge:
i) Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
ii) Får inte vara i samma pliktområde
c. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 5 Västra banan & vänster sida om hål 9 Västra banan som är
definierat med röda pinnar med grön topp är spelförbudszoner. Fullständig lättnad måste tas enligt regel
17.1d med ett slagsplikt. Har du din stans i det röda pliktområdet med gröna toppar måste fullständig lättnad
tas utan plikt enligt regel 17.1d.
3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16.1)
a. Mark under arbete (blåa pinnar)
1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom
sanden är mark under arbete.
2. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under
arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
3. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
(se baksidan)
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4. SPECIELLE ELLER TVINGANDE LÄTTNADSFÖRFARANDEN
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelarens boll träffade en kraftledning under spelet via hål 18 på
Västra banan räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs enligt
regel 14.6

TÄVLINGSVILLKOR
Se SGF:s Regelkort och tävlingsvillkor för aktuell tävling.
TEE
I klubbens tävlingar gäller ordinarie tee för herr (59/60) / dam (49/50) om inget annat uppges i
tävlingsvillkoren.
SCORING AREA, & SCOREKORTSINLÄMNING
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och helt lämnat rummet vid
tävlingsexpeditionen förklarad som ”scoring area” ELLER när scorekortet är inlämnad till den aviserade
postlådan för tävlingen.

TÄVLINGSLEDNING
Se SGF:s Regelkort och tävlingsvillkor för aktuell tävling.
Underlaget lämnas till SöGDF & Nyk GK styrelsen för godkännande 2019-08-08
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