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Tävlingsregler för Brollsta GK
Tävlingsregler är sådana tävlingsbestämmelser som reglerar vad som gäller under en enskild tävling eller serie
tävlingar och de gäller med stöd av golfreglerna enligt Regel 33-1. Brott mot tävlingsregeln medför pliktpåföljd.
Det viktiga är att påföljden anges i tävlingsreglerna. Finns ingen pliktpåföljd angiven gäller den allmänna plikten
enligt Regel 2-6 i matchspel och Regel 3-5 i slagspel och den pliktpåföljden gäller per spelat hål utan begränsning.

SGF:S GENERELLA TÄVLINGSREGLER:
Långsamt spel
Enligt Regel 6-7:
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:
• ligger över det officiella tidsschemat och;
• när det gäller den andra eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll.
Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett
spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
•Om en spelare överskrider tidsgränsen – Varning
•Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen – Ett slags plikt
•Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen – Två slags plikt
•Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – Diskvalifikation
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig
detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella
tidsschemat.

Caddieförbud
I Sverige gäller generellt förbud att använda caddie i juniortävlingar.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation

Persontransporthjälpmedel
Spelare skall gå hela tiden under ronden.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen
justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per
rond.
Slagspel – Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond.
Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
Matchspel och slagspel – Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så
snart en överträdelse upptäcks. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får inte användas i tävling.
Undantag: se anmärkningarna nedan.
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Anmärkning 1: Klubbens styrelse ger, med läkarintyg som grund, tillstånd för spelare att använda
persontransporthjälpmedel för handicaptävlingar eller slutna scratchtävlingar exv. KM och enligt beslut i GDF
gällande i tävling öppen endast för deltagare från distriktet.
Anmärkning 2: Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar på andra
klubbar där klubben så tillåter samt scratchtävlingar öppna endast för ålderskategori D60, H65 eller äldre (t.ex. RM,
DM, seniorklubbmatcher och seniorserier).
Anmärkning 3: Tillstånd för användandet av persontransporthjälpmedel i öppna scratchtävlingar, eller SGF:S
seriespel, ges, efter ansökan, av SGF:S förbundsläkare.
Anmärkning 4: I handicaptävlingar gäller, att den exakta handicapen skall vara satt med persontransporthjälpmedel.
Anmärkning 5: Om en spelare skadas eller insjuknar under tävlingen kan tävlingsledningen tillåta
persontransporthjälpmedel om spelaren därigenom kan slutföra tävlingen.
Anmärkning 6: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om spelare får skjuts av golfbil på initiativ av
tävlingsledningen eller domare.
Anmärkning 7: Tävlingsledningen äger rätt att fatta beslut att tillåta spelare som skadar sig strax före tävlingsstart att,
utan läkarintyg, få använda golfbil för att kunna genomföra tävlingen.
Reglerna enligt terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen gäller vid körning med golfbil.

LOKALA TÄVLINGSREGLER
Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb kommer att utestängas
från klubbens tävlingsverksamhet i 14 dagar. Anmälningsavgiften skall betalas, om detta inte skett tidigare. Avgiften
skall vara erlagd före start i nästa tävling. I de fall klubben fakturerar avgiften utgår faktureringsavgift om 50 kr.

För sen ankomst
Se Regel 6-3 i Regler för Golfspel 2008-2011.
Spelare skall ha anmält sig till tävlingsexpedition senast 15 min före utsatt starttid. Vid senare anmälan kan
tävlingsledningen ha tilldelat starttiden till annan tävlande. I mån av plats kan spelaren få en senare starttid.
Anmälningsavgiften skall betalas, om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara erlagd före start i nästa tävling. I
de fall klubben fakturerar avgiften utgår faktureringsavgift om 50 kr.
Om spelaren anländer till den plats där han skall starta efter utsatt starttid, gäller följande. Om inga omständigheter
föreligger som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, skall plikten för att inte starta i tid
vara: diskvalifikation.

SGF:s och RF:s policy om Alkohol, Doping och Tobak
När spelare på banan eller i klubbhuset begår grov överträdelse mot denna policy, skall spelaren avvisas från banan
respektive klubbhus. Spelare kommer att erhålla en skriftlig varning från klubbens styrelse. Sker incidenten under en
tävling kommer spelaren att diskvalificeras. Vid upprepade förseelser av denna art kommer annan påföljd att
aktualiseras.

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör
andra spelare.
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Paus mellan hål 9 och 10
Tävlingskommittén för Brollsta Golfklubb har beslutat att tillämpa nedanstående tävlingsregel – enligt Regel 33-1
– i dess sanktionerade tävlingar.
”Deltagare i sanktionerade tävlingar, som följer de riktlinjer för speltempo sam kan ha fastställts av
tävlingsledningen (Regel 6-7), äger rätt till en paus i högst 9 minuter för intagandet av förfriskningar vid kiosken
mellan hål 9 och 10.”
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Förlust av hålet
Slagspel – Två slag
Anmärkning: Denna regel gäller även under sällskapsspel.

Avbrott i spel
”Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen det genom signal med siren. Spelarna avbryter spelet
och förfar enligt Regel 6-8b.
Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen beslutat att det skall återupptas.”
En lång signal:
Avbryta spelet omedelbart
Tre signaler upprepade gånger:
Avbryta spelet
Två korta signaler upprepade gånger:
Återuppta spelet

