Lokala Regler ftir Gotska GK
Folande lokala regler giller f<ir allt spel pi klubben om inte annat beslutats fot en specifik tivling. Tidvis kan tilfitliga lokala reglet gilla och dessa anslis.
1. Out of bounds ( Regel2T )
c. Gtinsen fcir out of bounds definietas av vita pinnar, staket vid Hangarvigen, staket bakom
green hal13, staket mot Visby flygplats och staket till vinster om hil 9.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Matkundet
arbete (MUA) (Regel 25-1)
Alla omriden som identifieras av bli pinnar eller pi annat sitt angefts som MUA.
MUA-omriden variftin spel rir forbiudet identifieras avblh/vrta pinnar.
Vit spnylinie nrnt om ett omride definierar grinsen for MUA.
Myrstackar.
Omridet till vinster om fairway pA hal 72 och 14.
For boll i MUA pi hil 11 och 16 skall spelaren anvinda droppzon.

3. Pluggad boll (Regelzs-Z)
Ldttnad utcikas till hela spelfiltet
4. F$ttbara

hindrande fiiremAl (Regel24-1)

a. Stenar i bunkrar.
5. Oftyttbata hindrande fiircmil (Regel24-2)
a. Objekt identifierade med otange markering.
b. Omdden vars grins definieras av vita spraylinjer som ansluter till omriden definietade som
oflyttbara hindnnde forcmil har sarnma status som det hindrande fcitemilet och ir inte mark
undet atbete.
c. Unga trid och buskar som har stodpinne eller nit nrnt stammen.
d. Katastroforg"t vid hel6 och 13.
e. Vdgytan och sidorna pi vigen civer hil 7,6,7,70,71, 12, 73, 74 och 18.
6. Boll som oasiktligt rubbas pl green
Regel 78-2,78-3 och 20-1 indtas enligt foliande.
Nrir en spelares boll ligget pi green utgir ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaten, hans partner, hans motspelare eller nigon av deras caddies eller uttustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen miste lterplaceras enligt regel 18-2, 78-3 och20-7.
Denna lokala regel tillimpasbart nir spelarens boll eller bollmarkering ligger pi green och
oavsiktligt rubbas.
Anmiiftning:
Om det kan faststillas att spelarens boll pi green rubbades av vind, vatten eller
N.got alnn^fi naturlig orsak sisom tyngdkraftens inverkan, miste bollen spelas som den ligget
ftin sitt nyzliga En bollmatkering som rubbas under sidana omst,indigheter iterplaceras.
(Regel 14-3)
7. Avstindsmitare
En spelare fht skaffa sig information om avstind genom attanvanda en avstirrdsmitare.
Om en spelare under en faststilld tond anvindet en avstindsmitate fcir att iven bed<ima eller
mita zndta fothillanden, som skulle kunna piverka hans spel (tex niviskillnader, vind
stFrka, osv), bryter spelaten mot Regel 14-3

8. Organisk del av banan (Regel l3-1)
Ovnga stigartmktorspiLr,som ftamgit av 5.d och 5.eir en organiskdel av banan.

PLIKT FOR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget aruurt siigs i den lokala regeln):
Matchspel- Fodomt hil; Slagspel- Tvi slag

