Allmänna tävlingsbestämmelser
Klassindelning
Klass A hcp – 9.9,
klass B 10.0 – 19.9,
klass C 20.0 – 36.0,
klass D 36,1 –
Startlista
Startlista finns på KGK:s hemsida och TK:s anslagstavla senast kl. 12:00 dagen före tävling.
Anmälan
Anmälan görs på dataterminalen i förrummet till receptionen eller direkt via ”Min golf” på
www.golf.se , senast torsdag kl. 12:00 före tävling utom för tävlingar med speciell inbjudan.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgift 18 hål 100:-, juniorer 60:-.
I vissa tävlingar kan annan avgift förekomma.
Tävlingsgreenfee
Halv ordinarie greenfee.
Uteblivande
Vid uteblivande från tävling då lottning skett skall den anmälde betala aktuell anmälningsavgift.
Sanktioner enligt ”Spel- och tävlingshandbok” kommer att tillämpas
Scorekort
Scorekort skall lämnas in till tävlingsledningen senast 15 minuter efter avslutad rond.
Tee i handicaptävling
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga
damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det
år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från röd tee.
Plikt: Matchspel: motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om
slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.
Avståndsmätare
För allt spel på banan 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 hans spel (t ex höjdskillnader eller
vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
Särspel / Omspel
Vid lika resultat gäller följande särspelshål ( s.k. ”sudden death”) :
East Course: hål 13 – hål 14 – hål 15 – hål 16 osv. till ett avgörande är nått.
West Course: hål 1 – hål 17 – hål 18, därefter återigen hål 1 – hål 17 – hål 18 osv. till ett avgörande
nåtts.
Prisutdelning
Sker oftast i direkt anslutning efter avslutad tävling.
Pristagare skall personligen eller via ombud hämta sitt pris.
Ej avhämtade priser tillfaller tävlingskommittén.
Vandringspriser
Endast för klubbens medlemmar.

Ändringar
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet.
För uppdaterad tävlingsinformation – se KGK:s hemsida
Mobiltelefon och andra elektroniska apparater
Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare, mp3-spelare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör
vara avstängd under pågående rond.
Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:
Nödsituationer
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana pga. regn, behov av domare mm.
Anmärkning 1: Tävlingsledningen kan föreskriva att mobiltelefon får användas inom visst område,
t.ex. i anslutning till klubbhuset, eller vid kiosk eller liknande.
Anmärkning 2: För vissa tävlingar kan särskilda bestämmelser gälla.
I fall av ett allvarligt brott mot etiken, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt
Regel 33-7

