Göteborgs Golfen

Tävlingsbestämmelser 2019
§1

Göteborgs Golfen
Göteborgs Golfen är, sedan 2017, det nya namnet på Göteborgs Golfförbunds stora
lagtävling. (Tidigare GP-Golfen)

§2

Krav på golfspelaren
Tävlingen är öppen för golfare med Exakt Tävlingshandicap 36,0 och lägre, som är
medlem i en svensk erkänd golfklubb/golfbolag ansluten till SGF.
För att kvalificera sig till finalplats krävs, att senast vid kvaltävling, kunna uppvisa EGA
Exakt Tävlingshandicap (ETH). Läs mer om EGA
Spelare måste vara född senast 2001 (fylla 18 år 2019).
Samma spelare i finalen som i kvalet.
I samband med att man anmäler sig, tillåter man samtidigt att namnen publiceras i
start- och resultatlistor (ej SEKRETESS).
Kontrollera Min Golf/Mina sidor/Mina inställningar/ Sekretess. (www.golf.se)
Vidare tillåter man även, att GGF och GGF:s samarbetspartners/sponsorer skickar ut
information via tävlingens anmälningsregister.

§3

Krav på laget
Spelarna kan vara arbetskamrater, idrottskamrater, familjemedlemmar, grannar eller
annan konstellation. Vid anmälan ska ett lagnamn anges. Göteborgs Golfförbund avgör
dock suveränt, vilka namn som godkänns.
Rätt att delta har par, som uppfyller kraven nedan:
Hcp-gräns:

Klass A: +hcp - 36,0 gemensamt.
Klass B: hcp 36,1 - 72,0 gemensamt.

Gränserna får ej överskridas.
Ändringar i hcp efter lottning, som sker ca två veckor innan kvaldagen, påverkar ej
klassindelningen. D.v.s. laget är kvar i den klass till vilken anmälan gjordes, men spelar
på sin nya hcp. (Dock med max gemensam hcp 36,0 i klass A)
Laget ska bestå av samma spelare i kval och finalspel.
Rond får *påbörjas/genomföras/avslutas med ensam spelare.
*Endast anmäld partner får ansluta.
Om spelare uteblir från tävling, rapporteras vederbörande till spelarnas hemmaklubb.
Spelaren riskerar därmed avstängning från deltagande i tävling under nästkommande
två veckor.

2019-01-03

www.goteborgsgolfen.nu

1(3)

§4

Tävlingsform
Kvalspel och Finalspel
Klass A: 18 hål Fyrboll (bästboll) slag
Klass B: 18 hål Fyrboll (bästboll) poängbogey

§5

Anmälan
Anmälan och betalning skall ske senast söndag den 19 maj 2019 på Min Golf.
Om flera lag anmäls från samma företag, var god numrera dessa.
Mer info finns på: www.goteborgsgolfen.nu
Anmälningsavgiften är 800 kr/lag vilket inkluderar tävlingsgreenfee både till kval och
eventuell final.
Anmälan är bindande, d.v.s. anmälningsavgiften återfås inte vid förfall.
Byte av speldag efter anmälningstidens utgång är inte möjlig.

§6

Handicap
Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande:
Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sin spelhandicap.
Därefter sker avrundning till närmaste heltal.

§7

Tee
Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee eller motsvarande.

§8

Avståndsmätare
Det är tillåtet att använda godkänd avståndsmätare i Göteborgs Golfen oavsett
klubbens Lokala Regler.

§9

Transportmedel
Spelare med behov av transportmedel kan, vid uppvisande av tillstånd utfärdat av
styrelsen för spelarens hemmaklubb, få använda detta.
Förutsättning dock att; tävlingsledning under rådande banförhållanden och tillgång till
transportmedel tillåter detta.
Bokning av golfbil sköts direkt av spelaren till klubben.

§10 Kvalificeringsspel
Kvalificeringsomgångar genomförs på distriktets 18-hålsbanor;
Fredag den 7 juni, Onsdag den 12 juni och Söndag den 16 juni.
Starttider från kl 12:00 samtliga dagar.
Till final kvalificerar sig ett lag per var sjunde startande från respektive klass och bana.
Det är möjligt att kvalspela med olika partners de tre kvaldagarna.
Anmälan till önskad kvaldag sker direkt till de tre separata tävlingarna i Min Golf.
Länk till anmälan finns på: www.goteborgsgolfen.nu
Vid eventuell överanmälan gäller anmälningsordning.
Lagen lottas ut på de olika banorna. Ingen spelare bör få hemmabana.
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§11 Var på plats i tid!
Eftersom vi spelar fyrboll (bästboll) är det endast två lag på varje starttid.
Sena avanmälningar kommer att innebära luckor i startfältet. Därför är det viktigt att
alla lag anmäler sig till tävlingsledare minst 30 minuter innan start och står beredd att
gå ut på annan tid än tidigare utsatt!
Tävlingsledningen har rätt att ändra starttid framåt eller bakåt, så att endast två-bollar
startas. Om sista boll endast har ett startande lag, måste tävlingsledningen utse markör.
§12 Speltempo
Rondtiderna kan hållas vid en rimlig nivå om deltagare tar upp bollen då chans till ett
bättre resultat inte kan uppnås.
§13 Ifyllande av scorekort
Det bästa resultat på varje hål räknas som lagets resultat på hålet.
I slagspel måste vardera spelares resultat kunna identifieras på scorekortet.
Om detta inte uppfylles diskvalificeras laget.
§14 Vid lika resultat
Vid lika resultat avgör matematiska metoden.
§15 Finalspel
Klass A Söndag den 30 juni 2019 på Forsgårdens GK
Klass B Lördag den 29 juni 2019 på Lerjedalens GK
§16 Inställd tävling
Om någon/några av kvaltävlingarna/finalerna inte går att genomföra över 18 hål, skall
så många hål som möjligt, minst 9, spelas i lämplig ordning. Detta skall fastställas och
meddelas före första start av ronden. Annars utses finalisterna/pristagarna genom
lottning. Denna verkställs av Göteborgs Golfförbund.
§17 Prisutdelning
Priser i form av golfresor, golfutrustning, träningskort.
Prisutdelningen, sker direkt efter tävlingarna i respektive finalklass.
Nyhet 2019: Bruttopris i A-klassen, jämförbart med 1:a pris netto.
Lag kan endast erhålla ett pris.
§18 Frågor - Tävlingskansli
Tävlingen genomförs enligt Spel- och tävlingshandboken 2016 och spelas enligt Regler
för Golfspel 2019 samt arrangerande klubbs Lokala Regler.
Frågor besvaras av Göteborgs Golfförbunds tävlingskansli
031-40 62 40, eller via e-post: info@ggf.nu
§19 Tävlingsledning
Tävlingsledning finns på varje bana och utses av respektive klubb.
Ansvarig hos Göteborgs Golfförbund är Göran Persson med biträde
av Jeanette Hallgren.
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