TÄVLINGSREGLER
KLASSINDELNING: Klass A 0,0-28,5, Klass B 28,6-54. Spelare som under säsongen höjer
eller sänker sitt hcp kommer att placeras i den klass som hcp är. Vid flytt mellan klasserna tar
man med sig sina inspelade poäng. På detta sätt hamnar man rätt i alla anmälningslistor och
resultatlistor.
TÄVLINGSFORM: Slaggolf. Caddie är inte tillåtet vid tävlingar som anges i
tävlingsprogrammet.
ANMÄLAN TILL TISDAGSGOLFEN: Anmälan till tisdagsgolfen sker via Golf.se/min
golf/tävlingar. Vår speltid är mellan 16 och 18, lottade bollar. Anmälan görs senast kl. 24.00
söndagen innan. Ange om du vill ha tidig starttid mellan 16-17 eller sen starttid mellan 17-18.
Startlista presenteras på golf.se under måndagen.
Startavgiften 40:- läggs i ett kuvert med namn och datum i brevinkastet på dörren där det
står tisdagsgolf. Efter avslutad tävling summeras och signeras scorekorten som också läggs i
brevinkastet. Tävlingsresultat presenteras på GIT. Sammanställning av resultat presenteras
på hemsidan och på anslagstavlan i damrummet.
ANMÄLAN TILL TISDAGSGOLF MED SERVERING OCH PRISUTDELNING. Vid tävling
som avslutas med servering och prisutdelning skall anmälan göras senast fredag kl 12.00.
Startlista presenteras på golf.se under måndagen. Startavgiften 120:- betalas efter tävlingen.
EN SPELSÄSONG: I den totala poängberäkningen ingår samtliga tävlingar enligt
tävlingsprogram med undantag för Scramble 23/4, Golfutflykt 13/8 och Sommargolfen i juli.
POÄNG OCH RESULTAT: 1:an får alltid 20 poäng, 2:an får 15 poäng, därefter i fallande
ordning (14, 13, 12 osv). Man får räkna bort de 2 sämsta rundorna på våren och de 2 sämsta
rundorna på hösten. Detta regleras av Damkommittén
SLUTSEGRARE: Blir de damer i respektive klass som har samlat ihop mest poäng.
Prisutdelning sker på avslutningsfesten.
VID ÅSKA: Om tid inte finns för att återuppta spel innan mörkret inträder blir det avbruten
rond. Spelare som inte kan slutföra rond pga åska tilldelas ett deltagarpoäng. Skriv "åska" på
scorekortet.
SOMMARGOLF: Sommargolfen består av 4 enskilda tävlingar. Alla spelar i samma HCPklass. Du kan spela med Damgolfare eller med andra golfspelare som kan föra ditt scorekort.
Anmälan till tävlingen görs via GIT och startavgiften 40:-- läggs i ett kuvert som du skriver
Sommargolf +Namn +Datum på. Priser utgår till 1:an, 2:an och 3:an från varje tävling och
prisutdelning sker vid Avslutningsfesten.

VIKTIGA ÄNDRINGAR I GOLFREGLERNA 2019
•

Boll rubbad när du letar efter den
Ingen plikt, bollen ska återplaceras

•

Boll som oavsiktligt träffar dig själv, din caddie eller din utrustning
Ingen plikt

•

Droppa boll
Bollen ska nu droppas från knähöjd i ett definierat lättnadsområde, som den inte får
rulla ut från

•

Du råkar rubba bollen eller markeringsknappen på green
Ingen plikt, men kom ihåg att återplacera bollen/markeringen

•

Dubbelträff
Räknas som ett slag. Ingen plikt utgår

•

Hur länge får man leta boll
Från och med 2019 får du leta max 3 minuter (tidigare 5 minuter)

•

Laga skador på green
Du får laga de flesta skador på green, inklusive spikmärken och skador efter djur

•

Lättnad för boll i bunker
Det är tillåtet att ta lättnad utanför bunkern på flagglinjen med två pliktslag

•

Lösa naturföremål
Du får flytta lösa naturföremål även i bunkrar och pliktområden

•

Pliktområde
Hittar du din boll i ett pliktområde och vill spela bollen som den ligger gäller samma
regler som när du spelar från fairway eller ruffen. Du får göra provsvingar som rör
marken eller vattnet och grunda klubban nära bollen.

•

Pluggad boll
Du får ta lättnad utan plikt för pluggad boll på hela spelfältet (ej pliktområden och
bunkrar)

•

Putta på green med flaggstången kvar i hålet
Du får inte längre ett pliktslag om du träffar flaggstången

