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STATUTER
Tävlingen, som arrangeras av Albatross GK lördagen den 25 augusti, skall
administreras i GIT och ingå i SGF Golf Ranking samt Göteborgs Golfförbunds
Order of Merit.
Deltagare, födda 2005 eller tidigare, vars registrerade hemmaklubb tillhör
Göteborgs Golfförbund inbjudes anmäla till dam-/herrklass över 36 hål singel
scratch. Rekommenderad banlängd för damer 4800 – 5300 meter och för harrar
5800 – 6300 meter. Deltagare behöver inte uppfylla kravet på EGA Exakt
Tävlingshcp. Tävlingens resultatlista ska beräknas på alla spelare. Medlem i A1/A2
- klubb erhåller inte DM-plakett.
Antal deltagare maximeras till 18 damer och 54 herrar dvs totalt 72. För att DMtävling ska genomföras, krävs minst 4 startande i respektive klass. Ledig plats
tilldelas andra könet. Första start klockan 07.30 från tee 1. Seedning (ej reserv)
tillämpas.
Handicapgräns damer 15,0 samt herrar 10,0. Fritt inspel tillämpas ej.
Godkänd avståndsmätare är tillåtet oavsett klubbens Lokala Regler.
Anmälan på golf.se enligt arrangerande klubbs anvisningar. Efteranmälan godtas ej
och eventuell utlottning sker enligt hcp-metoden. Reservlista upprättas. Närvaro vid
tävlingsstart krävs för att ersätta återbud!
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Vid lika resultat gäller, att segrare koras genom ”sudden death”. För övriga gäller
den matematiska metoden. Särspelshål skall vara angivna senast före start i sista
rond.
Anmälningsavgift 100.- skall vara betald senast 20 min före start. Om så inte sker
kan man mista rätten att starta, omgruppering kan ske och/eller reserv erhåller
platsen. Lämpligt att scorekort och all annan information utlämnas i samband med
att betalning erläggs.
GGF tillhandahåller DM-plaketter till de tre bästa i varje klass.
Protester med anledning av händelser/beslut vid tävlingen skall omedelbart efter
avslutad rond framföras till den lokala tävlingsledningen för behandling.
Vid återbud/uteblivande från start skall anmälningsavgiften erläggas. Eventuella
disciplinära åtgärder vidtas av vederbörandes hemmaklubb.
Skriftlig uppgift om flaggplaceringar samt tidsschema skall utdelas tillsammans
med scorekort inför aktuell rond.
Tävlingsledning skall finnas på plats minst 1 timme före första start.
Arrangerande klubb skall senast 1 timme före första start se till att drivingrange,
shop och restaurang har öppnat.
Göteborgs Golfförbund tillsätter domare.
Golfbilar får användas om intyg från hemmaklubb uppvisas. Hyrbilar i mån av
tillgång och banans kondition!
Respektive dam- och herrsegrare, vars hemmaklubb är med i överenskommelsen
om GGF-kort, erhåller detta för nästkommande år enligt styrelsebeslut 2010 04 12.
I övrigt hänvisas till
REGLER FÖR GOLFSPEL 2016
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SGFs Regelkort samt lokala regler för tävlingen
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