
 

 

 

  

 
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR GLASRIKETS GOLFKLUBB 2017 

 

4. TÄVLINGSREGLER  

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken och 

klubbens lokala regler. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat 

beslutats för den enskilda tävlingen. 

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och/eller på hemsidan. 

Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild 

tävling: 

 

4.1 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel i slagspel 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll/match bli utsatt för tidtagning om den  

- ligger över det officiella tidsschemat  

- ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll.  

Om någon spelare/sida överskrider 40 sekunder för att slå ett slag från den tidpunkt då tidtagning påbörjats, 

anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.  

Undantag; En spelare/sida har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren/sidan är först att slå;  

a) ett slag mot green inkluderat utslag på par 3-hål, b) en chip, c) en putt. 

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: 

 

• Första överträdelsen -  Varning  

• Andra överträdelsen -  Matchspel – förlust av hål Slagspel - ett slag 

• Tredje överträdelsen -  Matchspel – förlust av hål Slagspel - två slag 

• För ytterligare överträdelse -  Diskvalifikation  

En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/ett plikt bär med 

sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella 

tidsschemat. 

 

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna informeras om detta.  

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.  

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.   

Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning, i 

stället för hela bollen.   

 

4.2 Transportmedel 

Transportmedel är ett fordon som transporterar spelaren. 

(Vagn, elvagn eller fordon som transporterar spelarens utrustning är inte transportmedel.)  

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, 

annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. 

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. 

 

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 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 under den förutsättningen.  

Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett 

regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad 

 

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.  

Poängbogeytävlingar: Se Regel 32-1b, Anmärkning 1. 

 



 

 

 

 

 

4.3 Avbrott i spelet  

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna 

måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det 

att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.  

 
Följande signaler används:  

Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med siren. 

Avbryta spelet - Tre signaler med siren, upprepade gånger. 

Återuppta spelet - Två korta signaler med siren, upprepade gånger.   

 
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation. 

 

4.4 Övningsspel  
Före eller mellan ronderna eller ett särspel på dag för en slagspelstävling är övning tillåten på den bana som inte 

är aktuell tävlingsbana, på drivingrange, övningsfältet och på eller intill alla övningsgreener.  

I övrigt gäller Regel 7.  

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation. 

 

5. VILLKOR FÖR TÄVLING 

Följande villkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling: 

 

5.1 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar  

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap.  

För att få pris i klubbens tävlingar, med undantag scratchtävlingar måste spelarna ha EGA Exakt 

Tävlingshandicap. 

 

5.2 Anmälan till tävling  

Anmälan kan ske på följande sätt: 

1. Via Min golf 

2. Via kansliet 

 

Anmälan till klubbtävling ska normalt ske senast kl. 16.00 två dagar före tävlingen. Anmälan till klubbtävling 

som spelas lördag eller söndag ska normalt ske senast torsdag kl 16.00 

Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir 

från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och 

tävlingshandboken.) 

Se även Allmänna Regler och föreskrifter punkt 1.6. 

Efteranmälan kan ske i mån av plats dock inte i KM. Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. 

 

5.3 Avanmälan/återbud till tävling 

Avanmälan kan göras innan anmälningstidens utgång, 

Återbud efter lottning ska göras direkt till tävlingsledningen, via telefon eller SMS. Återbud till klubbens 

mejladress kan inte göras då kansliet inte är regelbundet bemannat. 

 

5.4 Spelare avbryter spelet utan giltigt skäl  
Avbryter spelare tävling ska detta omgående anmälas till tävlingsledningen. Eventuella disciplinära åtgärder 

beslutas av klubbens styrelse i enlighet med föreskrifterna i kap 11.4.3 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. 

 

 

5.5 Tee i handicaptävling  
Om inte annat sägs i villkor för tävlingen kan spelare, vid anmälan, välja från vilken tee (45, 49 eller 56 för 

damer, 49 eller 56 för herrar) vederbörande ska spela  

Plikt: Matchspel - motspelaren kan omedelbart begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om 

slaget från rätt tee; Slagspel - två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.  

 

 

 



 

 

 

5.6 Handicapklasser 
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:  

Klass A handicap till och med 11,9 

Klass B handicap 12,0 till 17,9 

Klass C handicap 18,0 till 36,0  

Klass D handicap 37-54  

Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas 

enligt beslut av tävlingsledningen  

 

5.7 Särskiljning i slagspel  
Särskiljning av vinnare i slagspel utan handicap sker genom särspel hål för hål på hål 10 och hål 18 tills 

avgörande skett. Särskiljning av övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. Ger inte den 

matematiska metoden särskiljning sker lottning. 

  

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning 

används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.  

 

6.6 Särskiljning i matchspel  
Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start på det hål matchen började. 

 

6.7  Prisutdelning  
Pristagaren ska själv finnas på plats vid prisutdelningen. Finns godtagbart skäl till att utebli ska detta meddelas 

till tävlingsledningen. I detta fall måste spelaren även namnge ett ombud.  Priser som inte avhämtats tillfaller 

klubben. Tävlingsledningen åtar sig inte att vara ombud.  

I tävlingar där utlottning av pris görs på scorekort krävs närvaro, ombud är inte godkänt. 

 

6.8 Scoring area, scorekortsinlämning 

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för 

inlämning. 

 

 

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.  

 

 
 

 
 


