SGF:s Generella Tävlingsregler
6.1 SGF:s GENERELLA TÄVLINGSREGLER
SGF:s generella tävlingsregler har lång giltighetstid och sammanfaller nästan
alltid med tiden för revideringen av spelets regler. Observera att en anmärkning
tillhör den generella tävlingsregeln medan en kommentar endast är kommentar
för användarnas vägledning.
Följande två generella tävlingsregler gäller i Sverige.
6.1.1 Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel – övergripande
Om inget annat anges måste en spelare, både i slagspel och matchspel, spela
utan dröjsmål och i enlighet med de riktlinjer för speltempo som fastställts av
SGF att gälla för tävlingar i Sverige och av SGF arrangerade tävlingar utanför
Sverige.
Anmärkning: Tävlingar i Sverige genomförda under ansvar av andra
tävlingssystem kan ha avvikande bestämmelser exempelvis tävlingar tillhörande
SGT, ET, LET, EGA eller motsvarande.
6.1.1.1 Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel i slagspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för
tidtagning om den:
• ligger över det officiella tidsschemat
• och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än
startintervallet efter framförvarande boll.
Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40
sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses
spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.
6.1.2 Persontransporthjälpmedel
Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får
inte användas i tävling.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras
ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett
regelbrott skett.
Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per
rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något
regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål
anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras
utifrån den förutsättningen.

En spelare som använder persontransporthjälpmedel i strid med denna
tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett,
försäkra sig om att han inte använder persontransporthjälpmedel under resten
av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en
spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partner eller
en medtävlares utrustning transporteras på spelarens persontransport
hjälpmedel.
6.1.2.1 Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling och
handicapronder
SGF:s grundsyn är att golf är en idrott och friskvårdsaktivitet varför användandet
av person–transporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller
motsvarande bör regleras.
Terrängkörningslagen förbjuder körning utan särskild dispens, vilken utfärdas av
Länsstyrelse för exempelvis personer med rörelsehinder. En golfklubb måste
därför ha en sådan särskild dispens från sin Länsstyrelse. När det gäller
rörelsehinder är SGF:s tolkning att detta hinder skall vara av kronisk karaktär
och dessutom intygat av läkare där giltighetstiden för intyget bör fastställas.
Särskilt tillstånd kan då medges enligt följande:
• För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig
dispens av klubbstyrelse.
Giltighetstiden bör överensstämma med giltighetstiden på läkarintyget
• Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävling på annan klubb
enligt denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppna
endast för ålderskategori – D60, H65 eller äldre
• För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom dispens från SGF:s
förbundsläkare
• Samtliga ronder spelade med persontransporthjälpmedel där villkoren för
handicaprond är uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte
6.1.2.2 Persontransporthjälpmedel enligt myndigheterna
Körning med fordon, golfbil eller golfmoped i terräng är förbjuden enligt
terrängkörningslagen och dispens för enskild klubb, golfanläggning eller distrikt
utfärdas av Länsstyrelse.
Om generell dispens, enskilt eller för alla klubbar och golfanläggningar inom
distriktets geografiska område, inte finns kan sådan dispens sökas och då enskilt
eller för samtliga. Dispens medges om det finns särskilda skäl. Särskilt skäl kan
vara en spelares rörelsehinder.
Körkort krävs för att få köra golfbil.
6.2 LOKALA TÄVLINGSREGLER
Lokala tävlingsregler kan utfärdas av en klubb, ett distrikt eller en
tävlingsledning. De skall vara av lokal karaktär och är oftast begränsade i tid.
Lokala tävlingsregler skall vara utformade i överensstämmelse med spelets
regler och skall vara anslagna samt vid behov även utdelade till deltagarna i
aktuell tävling.
SGF:s generella tävlingsregel beträffande caddieförbud i juniortävlingar finns inte
från och med 2012 varför följande lokala tävlingsregel rekommenderas i tävling
där caddieförbud önskas tillämpas.

2.9 POLICY RÖRANDE UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på
hemmaklubb, skall behandlas i enlighet med kapitel 13. Påföljden bör som regel
vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor.
Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara
betald senast före start i nästa tävling.
Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara
tävlingsbestämmelser, skall detta betraktas som godtagbart skäl för uteblivande.
För sen ankomst
Om spelaren anländer till den plats där spelaren skall starta eller återuppta
spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter sin starttid och om det inte finns
några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt
regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid:
Förlust av första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i
slagspel i stället för diskvalifikation.
2.11.1 Policy om alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker
under sitt spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får
heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en
golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på
bilförare.
2.11.2 Policy om dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Därför är det en spelares
skyldighet att känna till den av WADA fastställda listan på sådana dopningsklassade medel vilken RF följer.
Spelare, som gör sig skyldig till dopning liksom den som hjälper honom, kan
bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet. Spelaren är skyldig att
själv ta reda på om ett medel han använder är dopningsklassat. Ingen kan i
efterhand säga ”det visste jag inte om”.
All information rörande dopningsrelaterade frågor finns på RF:s hemsida
www.rf.se Förteckning över läkemedel som faller under dopningsreglerna utges
av RF. Aktuell lista publiceras på RF:s hemsida www.rf.se
Vid minsta osäkerhet ifråga om bruk av läkemedel i samband med idrott,
rådfråga alltid läkare, apotek eller ansvarig idrottsorganisation.
Dopningstester kan utföras när som helst och var som helst såväl i Sverige som
utomlands.
Idrottsutövare kan inte vägra att ställa sig till förfogande om han blir uttagen till
test. En vägran bedöms utgöra positivt prov.
Länk till Spel & Tävlingshandboken 2012-2015 :
http://www.golf.se/Tavla/Tavlingsinformation1/Spel--och-tavlingshandbok/

