
 
TÄVLINGSVILLKOR FÖR GLASRIKETS GOLFKLUBB 
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. 
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en 
enskild tävling.  
 
1. Registrerade ronder i GIT 

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna vara aktiv medlem i svensk golfklubb och ha 
Exakt handicap.  
För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha minst fyra registrerade ronder i GIT de tolv 
senaste månaderna innan aktuell tävling.  
 
2. Anmälan till tävling 

Anmälan till tävling 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 ske, om inte annat anges i t senast torsdag kl 
16.00.  
Återbud, dvs. avanmälan efter lottning, utan godtagbara skäl (se 8.3.5.1 i Spel- och 
tävlingshandboken), debiteras med gällande startavgift. 
Uteblivande från tävling, utan godtagbara skäl, se Spel- och tävlingshandboken 8.3.6. 
Efteranmälan kan ske i mån av plats dock inte i KM. Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan 
godtas eller ej. 
Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning.  
 
3. Handicapklasser 

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning, om inte annat anges i tävlingsvillkoren: 
Klass A handicap t.o.m – 11,9 
Klass B handicap 12,0 – 17,9 
Klass C handicap 18,0 – 36,0 
Klass D handicap 37 – 54 
Vid färre än fem (5) startande eller fem (5) lag i en klass kan den slås samman med en annan 
klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.  
 
4. Tee i klubbtävlingar  

Tee i handicaptävling: 
Om inte annat sägs i villkor för tävlingen kan spelare, vid anmälan, välja från vilken 
vederbörande ska spela. Damer får välja mellan tee 44, 49, 52 eller 56. Herrar får välja tee 49, 52, 
56 eller 60. 
 
5. Särskiljning (Regel 3.3a) 

Särskiljning i slagspel  



 
Särskiljning av vinnare i slagspel utan handicap sker genom särspel hål för hål på hål 10 
och hål 9 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.  

 

Särskiljning i matchspel  

Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start på det hål matchen 

började. 

 
6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) 
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas på anvisad plats utanför 
kansliet.  
 
7. Prisutdelning 
I samband med att tävlingen är avslutad delar tävlingsledaren ut pris till pristagare individuellt. 
Pristagare kan alternativt hämta priset på kansliet inom 14 dagar. Spelare medgiver 
fotografering i samband med att priset hämtas för eventuell publicering på hemsida och sociala 
medier. 
 
8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad 
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 
 
9. Transportmedel  
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat 
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.  
 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket 
denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 
 
10. Speltempo (Regel 5.6) 
En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat 
komma fram till sin boll; 
• 60 sekunder på sig att slå ett slå ett slag om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att 

förbereda sitt slag 

• 40 sekunder på sig att slå ett slå ett slag om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda 

sitt slag 

Plikt för brott mot tävlingsvillkoret:  
• Första överträdelsen - Varning  
• Andra överträdelsen - Matchspel och Slagspel - ett slag  
• Tredje överträdelsen - Matchspel – förlust av hål Slagspel - två slag 
• För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation  
 



 
11. Avbrott i spelet (Regel 5.7) 
• Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.  

• Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).  

• I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade 

gånger).  

Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också 
stängda. 
 
Beslutade av Glasrikets tävlingskommitté 2020-06-09/Glasrikets styrelse 2020-06-15 
  
 
 
 


