LOKALA SPELREGLER HAGA
MOS
 Utslag sker på valfri plats fram till gränslinje på konstgräsbeklätt utslagsområde.
 Allt spel på tävling skall ske med den golfboll som arrangören tillhandahåller. Bollen
ska vara i nyskick och urgröpningarna ska i allt väsentligt vara intakt. Det innebär att
bollen ej får vara nedspelad så att spelaren ska tillskankas fördelar.
Brott mot denna regel innebär 7 slag på alla hål där felaktig boll har använts.
 Boll måste passera de främre markeringarna efter fysisk beröring av klubba för att
anses vara spelad från utslagsområdet.
 Boll som efter slag kommer tillbaka över gränslinjen får placeras på valfri plats i
utslagsområdet.
 Boll som lämnar spelområdet läggs 20 cm in från inre ruffkant, eller på närmaste
spelbara område vinkelrätt från där bollen lämnat spelområdet.
 Boll som ligger närmare sarg än 20 centimeter får alltid flyttas ut upp till 20
centimeter, detta sker vinkelrätt.
 Boll som ligger närmare hinder än 30 centimeter får flyttas ut upp till 30 centimeter,
detta sker vinkelrätt i 90 grader.
 Boll som hamnar i bunker utan att ha lämnat spelområdet ska spelas där den ligger.
 Inga straffslag kan utges utifrån hur bollen spelas eller hamnar under spelet.
 Tävlingen spelas utan flaggstänger

LOKALA FÖRESKRIFTER PÅ
ENSKILDA BANOR
Bana 7 – Om bollen hamnar på det nedre etaget tillämpas fri placering vinkelrätt från
ruffkant.
Bana 16 – Om bollen lämnar banan genom att passera bunker och ruffkant tillämpas fri
placering vinkelrätt där bollen lämnat banan i bunkern.

Utöver lokala spelregler och lokala föreskrifter på enskilda banor tillämpas WMF:s
internationella regelverk för MOS.
Bedömningar på plats av tävlingens domare gäller.

INFORMATION OCH
ANPASSPASSNINGAR MED
ANLEDNING AV CORONA
•

•
•

•
•

•
•

Haga Bangolfklubb har genomfört en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Riskbedömning finns anvisad på tävlingsområdet och på
föreningens hemsida, hagabgk.se
Riskgrupper deltar på egen risk
Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symptom på
sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas sådan spelare. Läkarintyg
behöver inte visas upp.
Gällande regelverk för tävling avseende förflyttning mellan banor ska även
tillämpas vid tävlingens officiella träning.
Under protokollföring vid träning och tävling ska detta genomföras på ett sätt som
innebär att protokoll inte överlämnas mellan spelare. Under tävling ska spelaren
som går sist i bollen registrera resultat för samtliga spelare i bollen. Det är möjligt
att inom bollen utse en annan spelare som registrerar resultat.
Arrangör säkerställer deltagarnas möjligheter till hygien med tvål och vatten
alternativt handsprit.
Arrangör med caféförsäljning ska säkerställa att det inte förekommer trängsel
eller långa köer i lokalen. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

PRAKTISK INFO
Boll
•

•

•

Tävlingen genomförs med golfboll, White Label 2 Soft. Bollen tillhandahålls av arrangören.
Du som spelare kan hämta ut en boll i kiosken fr o m torsdag 5/8. Bollen ska sedan
återlämnas efter att tävlingen är avslutad.
Tänk på att det enligt lokalt regelverk ska bollen vid tävlingen vara i nyskick och
urgröpningarna i allt väsentligt intakt. Detta beror på att en nedspelad boll kan innebära vissa
fördelar, vid exempelvis sargspel mot stenar.
Kiosken säljer bollar för 80 kr/st

Invigningscermoni och prisutdelning
•
•

Innan tävlingen startar på lördagen kommer Haga BGK och MOS-alliansen hålla en kort
invigningscermenoi. Under cermenonin ska ingen trängsel förekomma.
Direkt efter att tävlingen är avslutad genomförs en samlad priscermoni. Under
prisutdelningen ska ingen trängsel förekomma.

Foto och video
•
•

•
•
•

Tävlingen kommer att livestreamas med stationär kamera placerad på tävlingsområdet. Det
innebär att du som spelare kan komma att filmas under tävlingen.
Arrangören har som ambition att livesända finalvarvet för samtliga klasser med en
handhållen kamera. Kameramannen har tävlingsledningens tillåtelse att besöka
tävlingsområdet.
Tävlingen kommer att ha en speaker och ett ljudsystem i anslutning till tävlingsområdet.
Speakern har tävlingsledningens tillåtelse att besöka tävlingsområdet
Du som spelare bör ställa upp och fotograferas vid en sponsorvägg under den officiella
träningen eller under tävlingen.
Under tävlingen kommer filmade intervjuer att genomföras under officiell träning och
tävling. Vi hoppas att du som deltagare ställer upp och är en god ambassadör vid sporten och
accepterar att bli intervjuad.

Övrigt
•
•

Alla spelare ska ha nummerlappar. Du hämtar din nummerlapp under officiell träning fredag
eller lördag.
Prispengar betalas ut till pristagarens bankkonto. Du som pristagare behöver lämna dina
bankuppgifter till sekretariatet innan avresa.

