Tävlingsbestämmelser Vårdsbergs Golfklubb
Gäller från och med säsongen 2016
Allmänt
Alla Vårdsbergs GKs klubbtävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på
Regler för golfspel 2016 och SGFs Spel- och Tävlingshandbok 2016. Som tillägg kan särskilda
tävlingsbestämmelser finnas för vissa tävlingar och anges då på inbjudan till respektive tävling.
Inbjudan
Inbjudan till tävling presenteras genom "Min golf" på www.golf.se.
Deltagande
Klubbens tävlingar är öppna för alla som är aktiv medlem i en golfklubb. Eventuella undantag
kan förekomma vilket då anges särskilt i tävlingsprogrammet.
EGA Exakt Tävlingshandicap
För att få delta i klubbens tävlingar skall spelare under 12-månadersperioden före tävlingen
ha minst fyra registrerade handicapronder vilket gäller även för deltagande i partävlingar och
lagspel. För spelare i hcp grupp 1 krävs bara tre hcp-ronder registrerade för att få delta. Spelare
som inte uppfyller kraven om exakt tävlingshandicap kan ändå anmäla sig till tävlingen och
deltar då "utom tävlan" och kommer inte att erhålla några eventuella pris.
Anmälan
Anmälan till tävling kan göras så snart tävlingen finns utlagd på golf.se. Information om
anmälningstiden finns på golf.se och på hemsidan.
Vid överanmälan gäller anmälningsordning eller vid scratchtävlingar i hcp-ordning.
Avanmälan
Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång och då på golf.se.
Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift.
(Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken).
Om en spelare uteblir från tävling utan att avanmälan gjorts skall spelaren erlägga dubbel
startavgift. Tills den avgiften är erlagd är spelaren avstängd från tävlingsspel på klubben.
Uppkommer akut förhinder att delta i tävling man är anmäld i, skall detta snarast meddelas
tävlingsledning och/eller reception via telefon.
Startlista
Lottning sker genom GIT-systemet.
Startlista läggs ut på Internet www.golf.se senast klockan 18.00 två dagar före tävling. Starttid
meddelas vidare genom e-post om e-postadress finns angiven i GIT.
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Startavgift
Startavgift betalas i receptionen i samband med uthämtande av scorekort på tävlingsdagen,
önskvärt minst 15 min innan start.
Startavgiften är normalt 100 kronor för seniorer och 40 kronor för juniorer.
För gästande spelare från andra klubbar och medlemmar med annat medlemskap än fullvärdigt
t.ex. vardagsmedlem eller greenfeemedlem, tillkommer en tävlingsgreenfee.
Scorekort
Efter avslutad tävlingsrunda skall spelare lämna sitt scorekort till tävlingsledningen. Spelaren
ansvarar för att eget scorekort är signerat och även blir inlämnat till ansvarig tävlingsledning.
Paus efter 9 hål
Under en fastställd rond har spelarna, efter 9 hål, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8 och ta
en paus på högst 10 minuter för att inta förfriskningar och eventuella toalettbesök.
Prisutdelning
Prisutdelning skall ske snarast efter att tävlingen avslutats. Prisutdelning kan ske totalt för hela
tävlingen eller klassvis efter tävlingsledares beslut. För att erhålla sitt pris ska man vara
närvarande, inga ombud accepteras. Priser som inte hämtas av spelare går vidare till nästa
pristagare.
Avbrott i spel
Tävlingsledningen kan vid hotande fara t ex. åska eller andra orsaker avbryta spelet.
Vid upprepade signaler med signalhorn skall spelet avbrytas enligt Regel 6-8b. (Avbryt
omedelbart), spelarna samlas inne i klubbhuset och avvakta vidare information.
Med signalhorn tillämpas följande signalsystem:
En lång signal med siren – omedelbart avbrott i spelet (t ex vid åska) – markera bollen och sök
skydd.
Tre korta signaler upprepade gånger – avbryt spelet och avvakta vidare (t ex vid kraftigt
regnoväder) – markera bollen och sök skydd. Är spelet av hålet påbörjat, avbryts spelet
omedelbart eller hålet spelas färdigt utan dröjsmål. Spelet avbryts därefter.
Två korta signaler upprepade gånger – återuppta spelet – återplacera bollen (får rengöras).
Tävlingsledare
Tävlingsledare inklusive kontaktuppgifter anges som regel på inbjudan till tävling.
Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör
vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas vid nödsituationer och vid
kontakt med tävlingsledning och domare.
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Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped eller motsvarande får inte användas i
tävling utan speciellt tillstånd. Läkarintyg/tillstånd ska uppvisas. Ett sådant tillstånd utfärdas av
styrelsen vid Vårdsbergs GK. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan tävling
Användning av avståndsmätare är tillåtet vid klubbtävlingar.
Observera att apparat som utöver avståndsmätning även kan mäta andra förhållanden som kan
påverka spelarens spel (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot
Regel 14-3 och även om någon sådan tilläggsfunktion inte använts, är plikten diskvalifikation.
Ref golfförbundets definition:
”Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast
mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är
konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans
spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten
är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anm. 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra
funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller
övertejpade).
Anm. 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en
avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att
den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet,
temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga
funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används. ”
Alkohol och droger
En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2.25
volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får inte heller vara berusad eller på
annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Här gäller samma krav på spelaren som
lagstiftningen ställer på bilförare. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare enligt
Regel 33-7 om spelaren bryter mot dessa bestämmelser.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och
tävlingsbestämmelser.

3/3

