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Generella tävlingsvillkor 2021 för Hörlycke golfklubb.
Golf spelas enligt Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt Lokala regler och
Tävlingsvillkor:

Tävlingsvillkor
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts
för en enskild tävling.

6. Tävlingshandicap
Vid lagtävlingar kan tävlingsledningen besluta om krav på antal i GIT registrerade ronder. Om
spelare inte uppfyller tävlingsvillkoret fråntas laget möjlighet att ta emot pris.
Detta villkor framgår i så fall i tävlingsvillkoren.

7. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl.1200 dagen före tävlingen. Vid
överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före
anmälningstidens utgång. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala
anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan
avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till
uteblivande från tävling.
Efteranmälan är möjligt efter överenskommelse med tävlingsledningen.
För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

8. Anmälningsavgift
Tävlingsavgiften är 80,- /person respektive 50,- för junior, om inget annat anges.

9. Tee
Det står spelare fritt att anmäla spel från såväl gul som röd tee, såvida tävlingsledningen ej
beslutat annat. Detta framgår i så fall i tävlingsvillkoren.

10. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra
hand  den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap
sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den
matematiska metoden.

11. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till tävlingsledningen i
klubbhusets sekretariat. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sekretariatet med
båda fötterna.

12. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
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