LOKALA REGLER FÖR RYA GOLFKLUBB 2018
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/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:
OUT OF BOUNDS (Regel 27-1)
a. Intern bangräns out of bounds mellan hål 8 och 9 gäller endast vid spel av hål 8.
b. Intern bangräns på hål 4 och 16, parkeringen är out of bounds.
VATTENHINDER (Regel 26)
a. Hål 8. Boll i vattenhindret framför tee: Spelare som inte väljer att spela från föregående plats,
(26-1a och 20-5) måste droppa en boll i avsedd droppruta belägen till höger om tee 48.
b. Hål 10. Boll i vattenhindret framför tee 56: Spelare som inte väljer att spela från föregående plats,
(Regel 26-1a och 20-5) måste droppa en boll i avsedd droppruta belägen framför tee 48.
MARK UNDER ARBETE (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar
b. 150 m pinnar som markerar avståndet till mitten av green.
OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)
a. Träd med stödpinne
b. Pinnar som markerar intern banbegränsning mellan hål 8 och 9 vid spel av hål 9.
BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska 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
annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya
läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.
AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3 Anmärkning)
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
andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. höjdskillnader eller vindhastighet) bryter
spelaren mot Regel 14-3.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag.

