WMF-regelboek

Systeemspecifieke regels
MOS 2.7

2.7 Systeem specifieke regels MOS
De typische Belgische tapijt banen vallen ook onder deze regels

0.

Voorwoord
Dit hoofdstuk behandelt de regels voor adventuregolf, crazy Golf en andere minigolf
open standaard systemen.

1.

In het algemeen hebben MOS-banen (minigolf open standaard) de volgende
afmetingen:
Lengte:3 - 40 meter
Breedte:
min. 0,50 meter (sommige secties kunnen smaller zijn en
vervolgens als obstakels worden beschouwd)
Doelpot diameter:
0,10 – 0,12 meter (als het doel is een gat)

2.

Tee-off gebied: Een tee-off gebied moet worden gedefinieerd op elke baan. Het
moet een gesloten gebied zijn afgeboord met markeringen. De grootte of
afmetingen van het gebied worden niet gedefinieerd.

3.

Alleen omlopen met 18 banen en met de afmetingen die in hoofdstuk 2.7.1 zijn
gedefinieerd, kunnen worden goedgekeurd als MOS-banen. De prodecure en
formulieren worden beschreven in het regelhoofdstuk voor toernooigoedkeuring
voor minigolfbanen.

4.

De materialen van het speelveld moeten worden gebruikt; de onderconstructie moet
duurzaam zijn (voor duurzaam gebruik bedoeld, sterk, onvervormbaar), het
speeloppervlak moet duurzaam en gebruiksgericht zijn (bijvoorbeeld kunstgras,
beton, vilt, vezelcement, metaal, hout, kunststof)

5.

Grenzen (indien aanwezig) moeten gemaakt zijn van duurzame, gebruiksgerichte
materialen en ze moeten glad en berekenbaar zijn (bv. Rechte bakstenen, metaal,
hout, vezelcement, beton), tenminste voor die delen die kunnen worden gebruikt als
randen voor technische en tactisch spel.

6.

De hindernissen kunnen bewegen, als ze berekenbaar en voorspelbaar zijn.
Gevaren zijn toegestaan (bijvoorbeeld water, grind, zand).

7.

Voor alle banen moeten algemene regels gelden. Voor elke baan waar de
algemene regels niet kunnen worden toegepast, moet een schriftelijke, specifieke
baan-regeling bestaan. De specifieke baan-regeling is de duidelijke gids voor
spelers en scheidsrechters op de baan in kwestie.
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8.

9.

10.

Banen die officieel zijn goedgekeurd als MOS-banen, zijn banen die niet voldoen
aan het WMF regelboek wat betreft:
• 2.4 systeem specifieke regels voor betonbanen artikel 5 van het WMF
rulebook
• 2.5 systeem specifieke regels miniatuugolf artikel 3 of WMF rulebook
• 2.6 systeem specifieke regels feltgolf artikel 3;
maar wel passen bij alle andere regels van het respectievelijke spelsysteem en
kunnen worden gespeeld volgens die regels van dat respectievelijke
minigolfsysteem, Zij hebben een duidelijke definitie nodig genoteerd in de
cursusboek voor deze niet beschreven banen.
Grenslijn
9.1

De grenslijn is identiek aan het einde van de markeringen van het tee-off
gebied in speelrichting. Zodra de bal het tee-off gebied correct heeft verlaten,
wordt deze geacht de grens te hebben overschreden. Als de bal terug rolt
over de grens lijn na deze eerst met succes voorbij te zijn gerold, kan de bal
overal op de tee-off gebied worden geplaatst.

9.2

Banen, waar het eerste obstakel de baan in de volledige breedte bedekt,
kunnen de grenslijn op het einde van deze hindernis hebben. Als de bal terug
over de grens lijn rolt na deze eerst met succes te hebben overwonnen,
worden de algemene sportregels toegepast (het spel wordt voortgezet van
de plaats, waar de bal terug over de grenslijn is gerold, in overeenstemming
met de algemene herpositioneringsregel).

Herpositionering
10.1

Herpositioneringslijnen die op de baan zijn getekend, zijn aan te bevelen,
maar niet verplicht op MOS. Als de lijnen niet worden getekend, wordt
herpositionering gedaan met behulp van denkbeeldige lijnen.

10.2

Herpositioneringsafstanden:
Als een bal komt te rusten in de buurt van een grenslijn kan deze alleen met
de hand worden verplaatst, onder een hoek van 90 graden naar de grens op
maximaal 20 cm van de grenslijn. Als een bal tot stilstand komt in de buurt
van een hindernis (in elke richting; achter, voor of naast), kan deze alleen
met de hand worden verplaatst in de hoek van 90 graden naar de hindernis
op maximaal 30 cm van deze.

10.3

Herpositioneringsrichting: De bal moet over het algemeen onder een hoek
van 90 graden naar de grens of het obstakel worden verplaatst. Een
specifieke baan-regel kan van toepassing zijn, dat wil zeggen als de speler
oneerlijk voordeel zou krijgen met de algemene herpositioneringregel. Ballen
in de hindernis (als ze de hindernis niet volledig is gepasseerd) kunnen
worden verplaatst naar de richting van het tee-off gebied in het kader van de
algemene herpositioneringsregels. Dit geldt ook voor ballen die terugkeren in
de hindernis nadat ze deze eenmaal correct hebben gepasseerd.
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11.

12.

Bal buiten de afboordingen
11.1

Algemene sportregels worden toegepast: Als de bal buiten de afboordingen
gaat na het passeren van de grenslijn, wordt het spel voortgezet vanaf de
plaats waar de bal de baan verliet, in overweging van de algemene
herpositioneringregel. Een specifieke baan-regel kan van toepassing zijn, dat
wil zeggen als de speler oneerlijk voordeel zou krijgen door de bal opzettelijk
buiten de afboordingen te slaan. Als een specifieke baan-regel van
toepassing is, wordt de volgende slag gespeeld vanaf de positie waar het
vorige slag vandaan werd gespeeld.

11.2

Als de bal niet voorbij de grens lijn komt, wordt het spel voortgezet vanuit de
tee-off gebied.

11.3

Penalty slagen worden in geen geval gebruikt als de bal buiten de
afboordingen komt.

Bal in hindernis (Hazard)
Over het algemeen heeft de speler twee opties:
1. Spelen vanuit de hindernis volgens de algemene herpositioneringsregels,
zolang de geherpositioneerde bal de hindernis niet verlaat als gevolg van de
herpositionering.
2. De volgende slag wordt gespeeld vanaf de positie van waaruit de vorige slag
werd gespeeld.
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