Allmänna tävlingsbestämmelser
Bjurholms Golfklubb
Anmälan till tävling
Görs på Min Golf (nås via klubbens hemsida
eller golf.se), terminalen utanför receptionen
eller till kansliet på tel. 0932-10756. Anmälan är
bindande om inte avanmälan skett före
anmälningstidens utgång.
Anmälningstiden
Utgår som regel två dar före aktuell
tävlingsdag. Variationer kan förekomma.
Efteranmälan kan accepteras om tävlingsledningen finner det genomförbart.
Avanmälan
Görs på Min Golf, till tävlingsledningen eller till
kansliet och skall ske före anmälningstidens
utgång. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång har klubben rätt att kräva in
anmälningsavgiften.
Anmälningsavgifter
Seniorer 100:-, Partävling 200:-/par om inget
annat anges.
KM och KM-match, ingen avgift.
Juniorer som är klubbmedlemmar betalar ingen
anmälningsavgift. Övriga juniorer betalar halv
avgift.
Giltig klass
Vid färre än 5 startande i en klass (4 startande i
KM) kan den slås samman med en annan klass
eller ställas in enligt tävlingsledningens val.
Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning i
förekommande fall:
Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 – 21,4
Klass C handicap 21,5 – 36
Klass D handicap 36+
Prisutdelning
Priser som inte avhämtas vid prisutdelning, av
pristagaren själv, tillfaller klubben.
Undantag:
Pristagaren
kan
innan
prisutdelning meddela tävlingsledningen om
att ett ombud ska hämta ut priset. Notera att
tävlingsledningen inte kan fungera som ombud.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Avgörande vid lika resultat
Oavgjort resultat efter full rond i matchspel bör
avgöras genom särspel hål för hål tills någon
sidan vinner ett hål och därigenom matchen.
Vid lika resultat i slagspelstävling utan
handicap finns följande tillvägagångssätt i
turordning:
- särspel
- matematiska metoden
- lottning
Särspel sker endast för att kora segrare.
För slagspelstävling med handicap finns
följande metoder i turordning:
- spelhandicap-metoden
- matematiska metoden
- lottning
Avbrott i spelet
Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen detta genom signaler. EN lång signal
som upprepas = Avbryt spelet omedelbart.
TRE signaler upprepade gånger = Avbryt
spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8b. När
spelet återupptas kungör tävlingsledningen det
med TVÅ korta signaler som upprepas och
spelarna förfar enligt Regel 6-8d.
Tävlingsledningens beslut
Om domare inte är utsedd, skall varje tvist eller
tveksamhet beträffande reglerna hänskjutas till
tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt.
Persontransporthjälpmedel
Spelare som avser att använda persontransporthjälpmedel vid klubbens tävlingar
måste kunna uppvisa hemmaklubbens tillstånd
i enlighet med punkt 1.7.3 i Spel och
tävlingshandboken (2016-)
Mobiltelefon
eller annan elektronisk utrustning som kan
avge ljudsignaler bör vara avstängd under
pågående rond.
Regelkunskap
Kännedom om de elementära golfreglerna är
obligatoriskt för deltagande i tävling.
För alla tävlingar gäller SGF:s Regler för
Golfspel” tillsammans med klubbens lokala
regler.

