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Inledning
Göteborg Golf Cup, arrangeras av Göteborgs Golfförbund i samarbete med de klubbar, som
finns i distriktet. Göteborg Golf Cup skall främja ett lagspel med snabba avslut, ett stort antal
matcher och att juniorer, pojkar och flickor födda 1997 och senare, från ett internationellt
startfält skall få chans att tävla och umgås både på och utanför spelfältet med golfen i fokus.
Samtliga spelare, ledare, anhöriga och funktionärer är skyldiga se till att trevlig och gemytlig
stämning samt gott kamratskap råder före, under och efter tävlandet. Önskvärt är naturligtvis
också att matchspel tränas på hemmaplan före tävlingen.

Regler
I Göteborg Golf Cup tillämpas utöver denna tävlingsmanual ”Regler för golfspel 2016,
”Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok 2016 ”, gällande handicapregler samt
arrangerande klubbs lokala regler och bestämmelser. Det är spelarens ansvar att införskaffa
den informationen. Förebygg regelfel i stället för att invänta och plikta.

Startfält / antal lag / fördelning
För att tävlingen skall genomföras krävs minst 16 anmälda klubblag. För att alla klubblag
skall garanteras samma antal matcher krävs, att antalet anmälda klubblag är 16, 32, 48.
Max 48 lag kan beredas plats varför ”först till kvarn”, dvs betald anmälningsavgift, gäller.
Klubblag utanför Sverige placeras i olika grupper liksom klubblag utanför Göteborg, för att
spridningen av deltagande länder och distrikt i Sverige skall bli så varierande som möjligt.
Det är tillåtet att en klubb anmäler fler än ett klubblag, men en spelare får inte delta i fler
än ett klubblag.

Gruppindelning och Lottning
Gruppindelning blir officiell tidigast fredag den 20 juli kl 15.00. Lottning av delmatcherna
bestäms av sammanlagd exakt hcp för de parvis uttagna spelarna. Par i lag A med högst
sammanlagd exakt hcp möter dito par i lag B och spelar delmatch a osv. Om av någon
anledning ett icke fullt lag lämnas in gäller inlämnad ordningsföljd varpå TL kontaktar
motståndarlaget, som då har rätt att omgruppera sina par.

Spelschema, preliminärt
Samtliga lag spelar om möjligt alla fem dagarna. Gruppspel genomförs måndag, tisdag och
onsdag. Om antalet deltagare är udda blir följden, att lag i gruppen måste stå över vardera en
omgång. Dock är strävan, att alla möter alla. Cupspel genomförs, torsdag fm + em, fredag fm
+ em (endast de fyra främst placerade lagen). En lagmatch består av tre delmatcher. Om
möjligt, kommer alla lagmatcher, att spelas på olika slingor.

Tee
Flickor spelar från röd tee eller motsvarande
Pojkar spelar från gul tee eller motsvarande

Spelform
Spelformen är fyrboll match, lag, och spelas över 9 hål med reducerad hcp. Vardera spelaren får
tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal.
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Hcp
Deltagande spelare måste inneha off hcp -36,0. Erhållna slag enligt slopetabell fördelas ut
efter angivet matchspelsindex på respektive hål. Matchspelsprotokoll för Göteborg Golf Cup
delas ut. Observera att på matchspelsprotokollet gällande matchspelsindex inte garanteras
vara detsamma, som finns angivet på klubbarnas teeskyltar, banguider, scorekort etc.

Resultat
Resultat av spelad match kan bli 5/4, 5/3, 4/3, 4/2, 3/2, 3/1, 2/1, 2/0, 1/0 eller AS (All square).

Inlämning av matchspelsprotokoll
Spelarna måste omedelbart efter avslutad match lämna matchspelsprotokollet undertecknat av
en spelare ur vardera lagen till tävlingsledningen. När spelarna lämnat protokollet till
tävlingsledningen och lämnat "Scoring Area" anses resultatet officiellt tillkännagivet.
Plikt: Diskvalifikation av båda spelarna om inte omständigheterna tillåter att
tävlingsledningen undanröjer plikten enligt Regel 33-7.

Vid avbrott i gruppspelet och spelet inte kan återupptas
Resultat i färdigspelad delmatch gäller. Icke färdigspelad delmatch annulleras och ersätts med
spel scratch på puttinggreen över tre hål. Hålet kan delas. Delmatchen på puttinggreen kan
delas. Slutresultat i lagmatch avgjord genom spel på 9-hålsbana, puttinggreen eller
kombination av dessa kan därför sluta 3-0, 2-1 eller A(ll) S(quare).

Serietabell gruppspel
Efter samtliga spelade gruppspelsmatcher i respektive omgång upprättar tävlingsledningen en
serietabell.
Laget med totalt flest poäng i de tre delmatcherna vinner lagmatchen. Summan av poängen i
delmatcherna blir lagets resultat i lagmatchen. När alla matcher i gruppspelet spelats och två
eller flera lag har lika antal poäng avgör i första hand inbördes möte, därefter poängskillnaden
mellan vunna respektive förlorade poäng i alla lagmatcher. Laget med totalt flest poäng i de
tre delmatcherna vinner lagmatchen. Vunnen lagmatch ger 1 poäng och delad lagmatch ger
1/2 poäng. Går det inte att skilja lagen spelas särspel. Eventuellt särspel skall ske genom
puttning på av tävlingsledningen bestämd plats. Tävlingsledningen fastställer 3 hål med ”tee”
samt lottar om vilket lag som börjar putta i särspelet. Särspelet spelas foursome scratch med 3
hål i varje omgång. De i senaste spelade lagmatchen deltar i samma ordningsföljd som i
lagmatchen, de spelar foursome över vardera ett hål. Vid eventuellt fortsatt lika resultat
fortsätter lagen och spelar omg 2. Lag 1 spelar hål 2, lag 2 spelar hål 3 osv.(Enligt upprättat
spelprogram). När något lag presterar bättre eller sämre än övriga i omgången, får man
placering därefter.

Kvalificering till cupspelet
De anmälda lagen delas in i åtta grupper med upp till max sex lag per grupp, där alla möter
alla. Kvalificeringen till cupspelet fastställs efter anmälningstidens utgång. Gruppsegrarna
och grupptvåorna får spela om platserna 1 – 16, 3:or och 4:or om platserna 17 -32 och övriga
får spela om lägre placering.
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Särspel i cupspelet
Vid lika resultat i lagmatch sker avgörande genom puttning på den arrangerade klubbens
puttinggreen eller annan lämplig green. Särspelet genomförs scratch över tre hål.
Tävlingsledningen fastställer respektive hål och ”tee” samt lottar om vilket lag som börjar
putta i särspelet, där vinst av hål ger honnör. De i lagmatchen deltagande paren spelar
foursome match över vardera ett hål i samma ordningsföljd som i cupmatchen. Vid eventuellt
fortsatt lika resultat sker avgörandet genom ”sudden death” mot samma hål och i samma
ordning tills avgörande skett. Matcher i tävlingens sista omgång delas, lika placering, utom
vid spel om prisplatserna 1 - 4.

Lagkapten
Namngiven lagkapten (kan vara spelande) är kontaktperson med arrangör och tävlingsledning
och är ytterst ansvarig för sitt lag. Namn, e-postadress samt mobilnr meddelas tillsammans med
lagets spelare, se ”Spelare” nedan. Lagkapten äger rätt att ge råd enligt anm till Regel 8. En
spelande lagkapten får inte ge råd till annan än sin partner i parspel, Dec 8/2. Först då
en spelande lagkapten i parspel avslutat spelet av en rond, kan han/hon återgå till
kaptensrollen avseende rätten att ge råd till övriga spelare i laget. Då lagkaptenen agerar som
caddie, får han/hon endast ge råd till den spelare han/hon går caddie till eller dennes partner i
parspel. Namngiven lagkapten erhåller identifikationsbricka av arrangören, att bäras väl
synlig. Lagkapten kan bytas ut efter färdigspelad lagmatch. Om så sker, måste erhållen idbricka samt all adekvat information överlämnas till den nye kaptenen vars namn, epostadress samt mobilnr meddelas till TL.
Lagkapten får inte tillrättavisa, plikta eller på annat sätt påverka spelare i motståndarlaget.
Ev diskussioner får endast ske spelare emellan eller mellan respektive lagkaptener.
Lagkapten är skyldig inställa sig hos tävlingsledning före match för att hämta
information, matchspelsprotokoll mm.

Caddie
Endast de anmälda spelarna, som inte deltar i pågående lagmatch, utöver lagkapten har rätt
att vara caddie åt lagkamraterna under ronden. En spelare får endast ha en caddie åt gången.
Spelare, som bryter mot tävlingsregeln och använder fler än en caddie samtidigt, förlorar
hålet. Efter avslutandet av det hål, där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras
ställningen i matchen, genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett.
Max avdrag per rond är två hål.

Spelare
Spelare får endast representera en (1) klubb, i vilken man är medlem. Det anmälda laget skall
bestå av minst 6 och högst 10 spelare. Önskvärt är att båda könen är representerade . Lagets
samtliga spelare skall via e-post namnges med golf-id senast måndagen den 23 juli kl 15.00
till tavling@goteborggolfcup.se på därför avsedd blankett.
I varje lagmatch, tre fyrbollmatcher, spelar 6 spelare. Önskvärt är att båda könen är
representerade . Det är upp till lagkapten, att sätta samman paren enligt ovan angivna
direktiv. Dessa skall anmälas med namn och golf-id samt aktuell exakt hcp till
tävlingsledningen på arrangerande klubb senast 45 min före start, för att spelarna skall
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hinna få korrekta matchspelsprotokoll och information bl a om fördelning av slag. Därefter
får byte eller omkastning inte ske! Byte av spelare under påbörjad rond är inte tillåtet.
Rond får påbörjas/ genomföras/ avslutas med ensam spelare.

Speltempo
Göteborg Golf Cup förväntas genomföras i högt speltempo (t ex genom att skänka klara
puttar och ta upp bollen om hålet redan är förlorat). Detta innebär att administrativt
arbete, luncher, eftermiddagsmatcher och övrigt program kan följa uppgjort tidsschema.
Tidtagning kan bli följden av långsamt spel och därmed risk för åtgärd (SoT 8.2.2.1).

Avståndsmätare
Det är tillåtet, att under pågående rond använda sig av godkänd elektronisk avståndsmätare.
Detta gäller oavsett arrangörsklubbens lokala regler. Plikt för brott mot denna tävlingsregel
är diskvalifikation enligt Regel 14-3.

Gott uppträdande – Fair play
Tävlingsledning och domare kommer att fästa stor uppmärksamhet vid, att spelarna och
ledarna beter sig på ett föredömligt och sportsligt sätt. Till gott uppträdande hör följande:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

att inte uttrycka störande kraftuttryck eller utföra våldsamma demonstrationer.
att inte kasta klubbor eller slå klubbor i marken, bagar, träd o.s.v.
att i samband med tävlingen på bana och förläggning avstå från rökning,
narkotika, snus och alkohol.
att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller
medtävlande/motståndare och att alltid uppträda sportsligt och trevligt.
att inte uppträda störande på förläggningar varför 22.00 är rekommenderad tidpunkt,
då lugn och ro bör råda på gemensamma förläggningar.
att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt.
att vid sjukdom, skada, utebliven start eller dylikt, kontakta tävlingsledningen
att som pristagare närvara vid prisutdelning, i annat fall meddela arrangören
att vid vinst hålla tal och tacka medtävlare, arrangör, banpersonal, sponsorer m fl
att delta i aktiviteten ”Care for the course”, om tävlingsledningen bestämmer detta
att förebygga regelfel i stället för att invänta och plikta.

Sanktioner vid brott mot ”Gott uppträdande – Fair play”
Tillsägelse
Varning
Startförbud / spelförbud
Sanktion utdelas endast av tävlingsledningen. Tillsägelse och varning följer spelaren /
ledaren genom hela tävlingen. Eventuellt startförbud i kommande match / er beslutas av
tävlingsledningen.
Ett gott uppträdande är en skyldighet inte bara mot din klubb, arrangör och sponsorer, utan
även mot dina medtävlare och framför allt mot dig själv i din strävan att bli en duktig
golfspelare. Vid brott mot ”Gott Uppträdande” meddelas spelarens / ledarens hemmaklubb och
GDF för eventuell disciplinär handläggning.
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Bedöms spelarens förseelse som ett allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen
rätt att diskvalificera spelaren enligt Regel 33-7. Se Regler för Golfspel och Dec 33-7/8.

Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel
Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee får spelaren inte otillbörligen fördröja
spelet. Plikt för brott mot denna regel är ”Förlust av hålet”. Plikten läggs på nästföljande hål.
Maximalt tillåten tid för att spela ett slag Om någon spelare överskrider 40 sekunder för att
slå ett slag från det att tidtagning påbörjats, anses spelaren ha brutit mot tävlingsregeln.
Undantag: en spelare har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren är först att slå: a) ett
slag mot en green, inkluderat utslag på par 3-hål, b) en chip, c) en putt. Plikt för brott mot
denna regel är: Första överträdelsen – Varning Andra överträdelsen – Förlust av hålet För
ytterligare överträdelse – Diskvalifikation

Vett och etikett / banomsorg
Spel- och tävlingshandboken sid 40 > 2.2.
Där hänvisas även till Regler för golfspel sid 25-28 med vidare hänvisning till sid 127 >
Regel 33-7.
Bilaga SGF Junior Tour: avsnitt nr 40, Care for the course.

Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning, brott mot etiketten
Spelare skall försäkra sig om, att mobiltelefon och annan elektronisk utrustning, som medförs
på banan, inte stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid
med spelets regler. Mobiltelefon, som medförs på banan, skall vara avstängd eller i tyst läge.
Mobiltelefon får användas i nödsituation eller för att kontakta tävlingsledningen.
I fall av ett allvarligt brott mot Regeln har tävlingsledningen rätt, att diskvalificera en
spelare enligt Regel 33-7. Se Regler för Golfspel och Dec. 33-7/8.

MP3-spelare eller motsvarande
MP3-spelare eller motsvarande får inte användas på banan, om det kan hjälpa honom/henne
att slå ett slag eller i hans/hennes spel. Att lyssna på musik eller annat, när ett slag utförs
eller under en längre tid vilket kan assistera spelaren genom att eliminera störningar och ett
gott tempo under en rond, är ett brott mot Regel 14-3 (Dec 14-3/17).
Att lyssna en kort stund på radio för att t ex få information om sport eller trafik mellan green
och nästa tee är inte ett brott mot Regel 14-3. Brott mot Regel 14-3 är diskvalifikation.

Anhöriga och övrig publik
Anhöriga och övrig publik är välkomna att följa spelet men skall alltid befinna sig på behörigt
avstånd från spelarna, inte gå på fairway och absolut inte på green. En anhörig/ åskådare får
inte ge råd till spelaren. Att utbyta hälsningsfraser och komma med glada tillrop är tillåtet.
Personer som följer spelet får inte promenera i direkt anslutning till spelaren och/eller föra
samtal med denne. Spelare/ lag riskerar förlora hål/ match om detta inte följs.

Inspel
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Arrangören av Göteborg Golf Cup, Göteborgs Golfförbund, lämnar inga garantier för
inspel. Detta överlåts åt respektive lag, att överenskomma med den klubb, där inspel
önskas. Skälig greenfee bör erbjudas.

Avanmälan/ återbud
Återbetalning av inbetalda medel medges ej efter anmälningstidens utgång. Efter detta
datum anses alla inbetalda medel förbrukade. Eventuella tvister hanteras av Göteborgs
Golfförbund.

Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel
Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee får spelaren inte otillbörligen fördröja
spelet. Plikt för brott mot denna regel är ”Förlust av hålet”. Plikten läggs på nästföljande hål.
Maximalt tillåten tid för att spela ett slag Om någon spelare överskrider 40 sekunder för att
slå ett slag från det att tidtagning påbörjats, anses spelaren ha brutit mot tävlingsregeln.
Undantag: en spelare har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren är först att slå: a) ett
slag mot en green, inkluderat utslag på par 3-hål, b) en chip, c) en putt. Plikt för brott mot
denna regel är: Första överträdelsen – Varning Andra överträdelsen – Förlust av hålet För
ytterligare överträdelse – Diskvalifikation

Vett och etikett / banomsorg
Spel- och tävlingshandboken sid 40 > 2.2.
Där hänvisas även till Regler för golfspel sid 25-28 med vidare hänvisning till sid 127 >
Regel 33-7.
Tävlingsmanual 2018 SGF Junior Tour Bilaga 40. Care for the course.

Protester och tvister
Eventuella protester eller tvister skall behandlas av tävlingsledningen på den klubb,
där orsaken uppkommit, samt vid behov tävlingsansvarig i Göteborgs Golfförbund .
Protest eller tvist skall skriftligen ha anmälts till tävlingsledningen SENAST 30 minuter
efter omgångens sista match är klar och matchspelsprotokollet är inlämnat.
Med reservation för framtida ändringar och/eller kompletteringar.
20180709
Tävlingskommittén
Göteborgs Golfförbund
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