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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. 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. 

9. 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 terugrolt 
over de grenslijn 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 grenslijn 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).   

 
10. 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. 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 grenslijn 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. 
 
 

12. 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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Chapter 2.7 MOS rules  
 
13.3.1 Update of MOS rules  
 
Base for the discussion is the proposal of Czech federation and Daniel Vlcek (pictures as 
Annex of these minutes) to define more details in MOS rules, which haven’t been changed 
since the initial version from 2009. The game has changed a lot since and meanwhile we 
have a lot of practical data and experience of different situations and cases from WAGM’s 
and national events.  
 
Ball leaving the lane (on Citygolf-style lanes with boundary hills): Repositioning is on top of 
the hill, the 20 cm rule is not applied. If the ball doesn’t stay in the correct position, it will be 
moved along the top of the hill as little as possible to the closest position in which it will stay. 
The player can’t however gain any advantage, so the moving must always be to “more 
difficult direction”.  
 
Ball in rough at boundary where repositioning is allowed (bricks, rocks…): The ball can be 
repositioned up to 20 cm from the boundary, but it must stay in the rough. If necessary to 
stay in the rough, the ball must be moved sideways to a direction which gives no advantage 
to the player. Player can also opt to move less than 20 cm off the boundary to stay in the 
rough. If the rough area in question doesn’t allow 20 cm repositioning anywhere, then 
moving out of the rough is allowed.  
 
Ball in a hazard (water or sand): No changes to the current WMF rule, which says that the 
player can either play the next stroke from the hazard or play the next stroke from the same 
position the previous stroke (which went into the hazard) was played from. If the previous 
stroke was played from the tee-off area, player is allowed to change the tee-off position.  
 
Ball returning back over the border line (when it is same than tee-off line): Lively discussion 
about free positioning on the tee-off area for the next stroke (current MOS ruling) or 
positioning on the point where the ball crossed the line on the way back (current general 
WMF border line) rule. Good arguments for both: current MOS ruling is easier to control, as 
players are often far away from the teeing player and can’t see where exactly the ball 
crossed the line. Current general border line rule would punish players after a bad shot, but 
could also lead to situations which give on some lanes practically an automatic 7, as the ball 
is returning always to an “unplayable position”. Decision is to stay with current MOS rule 
(free positioning for next stroke).  
 
Ball not passing an obstacle (gate, tunnel etc.) completely: If the ball (its middle point) 
hasn’t passed such an obstacle completely (ended on the opposite side looking from tee-off), 
it will be moved towards tee-off or played from current position. If it has passed the obstacle 
completely, it can be moved towards the target. For balls inside the obstacle it is not relevant 
from which direction the ball entered the obstacle. The position alone is decisive. In some 
cases the end of the obstacle can even be the border line (these cases must be defined in 
the course rules). Then obviously not passing the obstacle completely means playing the 
next stroke from the tee-off. Balls reentering the obstacle from the opposite side after having 
once passed it correctly are repositioned according to the general WMF border line rules 
(towards the target).  
 
Water hazard crossing the whole lane: In case the border line is at the tee-off on such a 
lane, the hazard is treated as normal water hazard (play from there or from the last position). 
If for some good reason the end of the hazard is treated as border line (this shouldn’t be the 
standard case), balls returning to hazard after having passed it correctly are repositioned 
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according to the normal border line rules. However this option should not be the standard 
solution. The ball is allowed to touch the hazard and exit it on its own, even if the border line 
was at the end of the hazard (different from lane 6 concrete).  
 
13.3.2 Repositioning from “unplayable positions” In the past few WAGMs there have been 
several situations where the course design (especially on Citygolf-style curved hill 
boundaries) leaves the ball in play, but in a position where the player can’t play a proper 
backswing, and the rules don’t allow a repositioning. Latest practice and WMF ruling has 
been “play from where it lies”, as it is often hard to define “unplayable positions”, as there 
can be dozens of them on one course and it is almost impossible to define where the 
unplayable area would begin.  
 
Basically it is always possible to play some kind of stroke to a better position, although not 
possible to play a normal stroke. This can be compared with golf, where the player 
sometimes has to take a short stroke out of heavy rough just to be on the fairway again.  
 
Another good idea arises in the discussion. In such situations the player could be allowed to 
reposition backwards onto the hill boundary and thus have a backswing but from a more 
difficult position than the original. Final decision to be made.  
 
 
The rule changes must be proposed to DC 2021 as motion. Another option is to implement 
them as rule interpretations where possible. Final decision and implementation of the 
interpretations shall be done before the beginning of the season 2021. 


