
Staðarreglur í Vetrarmótum á vetrarflötum GM 2018 - 2019 

                     

❖ Á flötum má lyfta bolta og færa um púttershaus, þó aðeins einu sinni við hvert 

pútt og ekki nær holu. 

 

❖ Lyfta má bolta á braut og tía hann upp innan skorkortslengdar.  

 

❖ ATH eða færa út fyrir braut og stilla upp, aðeins einu sinni við hvert högg, þó 

ekki nær holu. ( Sérregla, virkjuð vegna vallaraðstæðna) 

 

❖ Bolti sem er utan brautar má stilla upp innan skorkortslengdar, þó ekki nær holu.  

❖ ATH: Ekki er heimilt að tía upp utan brautar. 

 

❖ Öll tré á vellinum eru hluti vallar, sé bolti ósláanlegur skal láta bolta falla innan 

tveggja kylfulengda, þó ekki nær holu,  gegn einu vítishöggi. 

❖ Sérhver leikmaður skal laga öll kylfuför og öll boltaför jafnt á flötum,teigum sem 

brautum. 

 

➢ Sandglompur eru grund í aðgerð.  

 

❖ Girðingar umhverfis sumarflatir og önnur svæði eru óhreyfanlegar hindranir og 

skal lyfta bolta, stilla upp án vítis á næsta mögulega stað, þó ekki nær holu. 

 

❖ Ef sumarflatir eru ekki í leik,  er bannað að slá eða pútta á þeim, og skal lyfta 

bolta, stilla upp án vítis á næsta mögulega stað, þó ekki nær holu. 

 

❖ Vatnstorfærur eru í leik. 

 

 

❖ Finnist bolti ekki eftir 3 mín leit, skal láta nýjan bolta falla á áætlaðan 

lendingarstað gegn tveimur vítishöggum. ATH ekki fara til baka. 

 

 

➢ Leikhraði í vetrarmótum á vetrarflötum skal miðast við 13 mín fyrir 

hverja spilaða braut að jafnaði, 14 holur 182 mín. 

 

 

 

▪ Skorkort sem berast eftir viðmiðunartíma eru ógild. 

 

▪ Að öðru leyti skal leika samkvæmt golfreglum St. Andrews. 

 

 

▪ Mikilvægt er að þeir félagsmenn sem leika golf yfir vetrartímann séu 

meðvitaðir um að völlurinn er viðkvæmur og ganga þarf afar vel um. 

Forðast skal viðkvæm svæði og virða þær afmarkanir sem bönd og 

girðingar setja. Ávallt þarf að ganga vel um kylfuför og færa bolta út 

fyrir brautir eða tía þá upp. 


