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Tävlingsbestämmelser H70 2018
Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf",
Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och
tävlingshandboken sid. 22-33) samt arrangerande klubbs Lokala regler och ordningsföreskrifter.
1. Före tävling
1.1 Allmänt
Tävlingen är en lagtävling mellan klubbarna i Västmanlandsdistriktet.
Klubben ska ha anmält sitt deltagande till serien senast i samband med
tävlingsplaneringskonferensen året innan.

1.2

Deltagare

1.3

Spelform

1.4

1.5

Alla herrar som under året fyller 70 år eller är äldre och som representerar någon av
golfklubbarna inom Västmanlands Golfdistriktförbund (VGDF) och innehar EGA Exakt
Tävlingshandicap äger rätt att delta.
Plikt för deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap: Diskvalifikation.
Tävlingen spelas som slaggolf över 18 hål från röd tee eller motsvarande.

Tävlingsdagar

Tävlingsdagar är måndagar med första start kl. 08:30 vid start från en tee, 10:00 vid start
från två tee. Arrangerande klubb avgör om start ska ske från en eller två tee. Antalet
spelomgångar är 10.

Inbjudan

Spelprogrammet för Västmanlandsserierna gäller som inbjudan.

1.6
1.7

Antal spelare
Maximalt 6 spelare från varje klubb får delta vid varje speltillfälle.

Handicapgräns

Max exakt tävlingshandicap är 28,0. Spelare med högre handicap får anmälas men får spela
på hcp 28,0.

1.8

Anmälan
Lagets spelare ska vara anmälda senast onsdag kl. 20:00 före tävlingsdagen.
Anmälningsmallen(Excel) ska skickas via e-post till arrangerande klubbs kansli samt
klubbens tävlingsledare. Arrangerande klubb skickar ett mail som bekräftar att anmälan har
mottagits. Namn, Golf-ID och klubb ska anges liksom även behov av golf-bil.

1.9

Lottning
I 3-bollar med 10 minuters startintervall ska det lottas samt att klubbar blandas och att
bra fördelning på hcp i bollarna. De som begärt golfbil och har intyg ska så gott det går lottas
ihop. Önskvärt är att det finns 30 minuter startförbud före första start samt 30 minuter efter
sista boll.

1.10 Starttider

Ska finnas tillgängliga på Golf.se senast kl. 08:00 2 dagar före tävlingsdagen.
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Under tävling
2.1 Anmälningsavgift
Före start betalas till arrangerade klubb 140 kronor per spelare och speltillfälle.
Arrangerande klubb behåller 100 kronor medan resterande 40 kronor används till prisbord.
Om anmäld spelare ej kommer till start, och inget återbud har kommit till arrangerande
klubb innan startlistan sänds ut, svarar lagledaren för att anmälningsavgiften betalas före
tävling.
Klubb som har anmält lag till serien men uteblir från deltävling eller ställer upp med färre än
4 spelare betalar för 4 spelare till arrangerande klubb.

2.2
2.3

2.4

Greenfeeavgift
Ingen greenfeeavgift utgår

Scorekort/Scorekortsinlämning
Innan start ska varje deltagare få ett scorekort, tävlanden ansvara enligt Regel 6-2b att rätt
spelhandicap finns ifyllt på scorekortet när det efter ronden lämnas in till tävlingsledningen.
Arrangerande klubb ser till att ange platsen för scorekortsinlämning tydligt.
Scorekortet är inlämnat enligt regel 6-6c när spelaren har lämnat ”Scoring area”.

Tävlingsledning/Domare

En namngiven tävlingsledning ska vara tillsatt för varje tävlingsomgång.
Behöver tävlingsledningen hjälp i sina beslut finns en telefonlista med distriktsdomare på
VGDF:s hemsida.

2.5

Speltempo
Spelarna måste spela utan otillbörligt dröjsmål enligt regel 6-7. En kortare paus på högst 5
minuter efter nio hål är tillåtet. Spelare som letar efter en boll bör ge tecken till spelarna i
gruppen efter att gå igenom.

3

Efter tävling
3.1 Resultat lagtävling
De 4 bästa nettoresultaten utgör klubbens lagresultat.
Om en klubb vid något tillfälle har färre än 4 spelare, så får klubben tillgodoräkna sig samma
nettoresultat som sämsta 4:a bland alla deltagande lag, för att på så sätt erhålla ett
lagresultat.
I lagtävling vinner vid samma slutresultat, den klubb som har minsta skillnad mellan bästa
och sämsta resultat bland de spelare som räknas in i laget. Om det inte räcker för
särskiljning, vinner det lag som har den bästa individuella placeringen.
Obs! Spelare som deltar under beteckningen ”Sekretess” räknas inte med i lagtävlingen.

3.2

Resultat individuell tävling
Varje speltillfälle räknas också som en individuell tävling med individuella priser.
För särskiljning vid lika resultat i den individuella tävlingen gäller spelhandicap-metoden.
Vid lika spelhandicap och samma antal slag netto används den matematiska metoden.

3.3

Priser/Prisutdelning
Vid varje speltillfälle utdelas individuella priser, baserade på nettoresultaten.
Scratchpris utdelas till den spelare som nått lägsta bruttoresultat.
Till bästa lag utdelas ett lagpris i form av VGDF logobollar. Två trepack var, till samtliga
deltagare från den segrande klubben.
Tävlande som ej själv eller genom till tävlingsledningen anmält ombud avhämtar sitt pris
mister rätten till priset. Var 13:e spelare bör erhålla pris.

3.4

3.5

Resultatlistor
Alla tävlingar ska administreras i golfens IT-system GIT. Tävlingsledningen ansvarar för att
tävlingen avslutas på rätt sätt så att en resultatlista för omgången blir tillgänglig på Golf.se
direkt efter tävlingens slut.

Lagresultatlistor

Totala lagresultaten efter varje tävlingstillfälle sammanställs av Ingrid Sverin och visas på
Västmanlands Golfförbunds hemsida.
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Hela säsongen
4.1 Segrande lag
Vid lika resultat efter alla omgångar så utses vinnande klubb genom särskiljning via hur
många lagvinster och sedan andra/tredje/fjärde platser resp. klubb har.
Totalsegrare i lagtävlingen erhåller inteckning i VGDF uppsatt vandringsprispokal.
Vandringspokalen överlämnas vid en gemensam prisceremoni i slutet av oktober eller
början november.

4.2

Övrigt

Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)
I Västmanlandsserien får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en
avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att
bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka spelarens spel (t ex
höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 14-3:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.
Om ett regelbrott sker mellan spelet av två hål, påförs plikten nästa hål.
Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen
oavsiktligt rubbas av spelaren, spelarens partner, spelarens motspelare eller någon av deras
caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt
regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller
bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten
eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen
spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under
sådana omständigheter återplaceras.
Modifiering av plikten för fel score på hål
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att
han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet,
inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får
tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot
Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från
tävlingen.
Golfbil är tillåten endast om giltigt biltillstånd, utfärdat av den egna
klubbens styrelse, kan uppvisas. Biltillståndet skall uppvisas för tävlingsledningen innan
start.

4.3

Nya GIT Tävling

4.4

Kontaktuppgifter

Alla distriktets tävlingar ska skötas via arrangerande klubbs GIT Tävling. Inloggning till
respektive tävling skickas ut i god tid till VGDF:s ansvariga (se 4.4 för e-post).
V.ser ansvarig: Martin Strand, 0706-08 31 13, martin.strand@vastmanlandsgolf.se
GIT Tävlingsansvarig: Niklas Kökeritz, 0706-71 70 74, niklas.kokeritz@vastmanlandsgolf.se
Resultatansvarig: Ingrid Sverin, 0703-92 97 94, ingrid.sverin@vastmanlandsgolf.se
TK ordf.: Christian Hedberg. 0703-95 94 09, christian.hedberg@vastmanlandsgolf.se
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