Tävlingsbestämmelser för SoGK 2019
Tävlingsbestämmelser för
Sollentuna Golfklubb

För tävlingar som sträcker sig över säsongen
föreligger skyldighet att spela även på
vardagar.

Allmänt

Ålderskategorier. För spelare i H/D 12-H/D 21
gäller att yngre får tävla i äldre ålderskategorier
upp t o m H/D. För spelare i D 30-80 och H 3080 gäller att äldre får tävla i yngre
ålderskategorier ned t o m H/D. Juniorer (H/D
12-21) får delta i helgtävling om ej annat anges.
Om en tävling indelas i två eller flera kategorier
som avslutas samtidigt, får en spelare endast
delta i en ålderskategori.

För alla tävlingar på SoGK gäller
 Regler för Golfspel giltiga från januari 2019
 SGF:s Spel- och Tävlingshandbok
 SGF:s Tävlingsbestämmelser
 SoGK’s Lokala regler
 Tävlingsbestämmelser för SoGK alternativt
Särskilda tävlingsbestämmelser för viss
tävling
 Tillfälliga lokala regler
Tävlingsbestämmelser SoGK, Lokala regler
SoGK samt Tillfälliga lokala regler SoGK finns
anslagna vid tee 1 och i klubbhuset.
Handicap
EGA Tävlingshandicap krävs för att få pris och
vara med på resultatlistan i en tävling. Alla med
godkänt handicap får dock delta. I en par- eller
lagtävling krävs att alla spelare i paret/laget har
EGA Tävlingshandicap för att få pris. Undantag
från denna regel kan förekomma men anges då
specifikt för viss tävling.
Alkohol
All alkoholförtäring är under tävlingsspel
förbjuden. Gäller såväl alkohol inköpt i
restaurangen som medhavd alkohol. Se Speloch Tävlingshandboken.
Före tävling
Anmälan till helgtävling sker senast kl 15:00
torsdagen närmast före på internet, "min golf"
på golf.se. Anmälan kan även ske genom
besök/telefon till personalen i receptionen.
Tävlande bör betala och hämta scorekortet på
tävlingsdagen i tävlingsexpeditionen senast 30
min före utsatt starttid. Anmäld spelare, som
uteblivit från tävling utan godtagbart skäl, kan
avstängas från tävlandet. Anmälningsavgift
skall erläggas av alla som vid anmälningstidens
slut finns på anmälnings listan. Utebliven
tävlande skall erlägga anmälningsavgiften
innan start i ny tävling tillåts.
Startlista för lör- och söndagstävling anslås
senast 12:00 fredagen före tävlingen.
Helgtävling spelas varierande med kanonstart
alternativt start från 1:a tee. Se text för
respektive tävling i tävlingsprogrammet.
Matchtävlingar m.fl.

Tävlingskommittén

Spelarantal. För godkänd tävling/tävlingsklass
krävs att 3 spelare eller 3 lag startar.
Vid tävling med begränsat antal spelare gäller
urvalsprincipen: Anmälningstiden vid tävlingar
utom KM och lägsta exakta handicap enligt
GITvid KM. Spelare är skyldig att före
anmälningstidens utgång informera
tävlingsarrangören om höjning av exakt hcp.
Gäller även KM.
Caddie för juniorer. Vid KM D21 respektive
H21 får junior ha valfri caddie. Vid övriga juniortävlingar får junior gå caddie åt spelande junior.
Tävlingsdagen – före start
Aktuell exakt hcp enligt GIT utgör grund för
spelhcp. Spelare är skyldig att anmäla ev. hcpförändringar före start. Oriktig hcp kan medföra
diskvalifikation.
Övningsspel på banan är tillåtet på och
omkring övningsgreenerna vid klubbhuset,
övningsområdet vid 12:e tee samt
övningsområdena vid parkeringen.
Hjälpmedel. Tillstånd för en spelare att
använda transportmedel kan enbart utfärdas av
spelarens hemmaklubb. För att få tillstånd att
använda transportmedel rekommenderar SGF
en spelare att göra följande:

1.

Skaffa ett läkarintyg som styrker
rörelsenedsättning med fastställd
giltighetstid. För att erhålla tillstånd krävs
att rörelsenedsättningen är ett
sjukdomstillstånd med förväntad långvarig
läkningsprocess eller av kronisk karaktär.
2. Läkarintyget ska bedömas av styrelsen i
spelarens hemmaklubb som vid
godkännande ger tillstånd för spelaren att
använda transportmedel.
3. Hemmaklubbens tillstånd ska visas upp vid
varje speltillfälle på de klubbar där det
krävs.
Tee. Om ej annat anges spelar herrar från Tee
59 och damer från tee 49.
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Tävlingsdagen - Under tävlingen

Tävlingsdagen - Efter avslutat spel

Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel.
Spelaren skall hålla sin plats på banan och
spela efter det speltempo som fastställts av
tävlingsledningen (4 timmar för singeltävlingar).
Boll som inte håller sin plats på banan kan
utsättas för tidtagning. Upprepat långsamt spel
kan medföra pliktslag och diskvalifikation, se
Spel- och Tävlingshandboken.

Scorekortet inlämnas omedelbart efter
avslutad tävling/rond kontrollerat och påskrivet
av spelare och markör. Efter inlämnandet får
ingen ändring göras.

Paus. Efter 9 hål äger spelare rätt till 5 minuters
paus. Om speltempo inte hålls, se ovan, upphör
denna rätt. (Gäller även sällskapsrond).
Särspel sker på KM samt inbjudnings-tävlingar
som spelas open. Om inget annat anges skall
särspel avgöras genom sudden death med start
på hål 1. Därefter spelas hål 2 och hål 18 och
sudden death fortsätter sedan på hål 1 osv. tills
en vinnare har utsetts. Om mörker eller andra
omgivnings-faktorer leder till att TL måste
avbryta särspelet, återupptas detta
nästkommande dag kl 08.00 på den plats där
det avbröts.
Hundar på banan. Hund får inte medföras på
banan vid tävling. Detta gäller för spelare och
dennes caddie. Åskådare som medför hund
skall hålla sig på lämpligt avstånd från spelare
för att unvika negativ påverkan på spelet.

Tävlingskommittén

Tävlingsrond skall registreras i GIT av
tävlingsledningen eller, när så inte sker, av
spelaren själv.
Tvister. Vid tvister eller upptäckta regelbrott i
samband med tävling hänvisas till Regler för
Golfspel regel 20.
HIO. För registrering av HiO på SoGK
hänvisas till Spel- och Tävlingshandboken och
www.hioklubben.se
Priser utgörs för vissa tävlingar av presentkort
giltiga i shop (utlämnas av kansliet). Vid
sponsrade tävlingar måste pristagaren närvara
personligen vid prisutdelningen eller
representeras av till tävlingsledaren namngivet
ombud, i annat fall går priset vidare till nästa
pristagare.
Tävlingsskommittén förbehåller sig rätten till
ändringar i SoGK:s tävlingsbestämmelser.

Tävlingskommittén 14 maj 2019
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