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FÖRORD MED ANLEDNING AV DEN PÅGÅENDE CORONAKRISEN
Från och med 1 juni 2021 spelas samtliga golftävlingar åter fullt ut enligt ordinarie Regler för
golfspel. Dock bör påpekas att såväl spelare som ledare och åskådare fortfarande uppmanas att
noga iakttaga och visa respekt för de bestämmelser, råd och rekommendationer som gäller för
all form av verksamhet i Sverige under den rådande pandemin. Nedan följer några rutiner som
de deltagande lagen uppmanas att följa under tävlingen.

Krav att avstå deltagande i tävlingen

En spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symptom på sjukdom är skyldig
att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Ankomst till klubben

Lagen ombedes att ankomma till klubben max en timme före sin starttid. Personal från klubben
kommer att finnas på plats för att anvisa spelarna vart man skall gå. Endast lagets kapten bör
uppsöka klubbhuset för att utväxla eventuella nödvändiga dokument med tävlingsledningen.
Spelarna uppmanas undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

Efter avslutat spel
Lagen ombedes att lämna klubben senast en timme efter avslutat spel.

Publik
Det är åter tillåtet med publik på golftävlingar med upp till 600 personer.

Caddieförbud

Det är åter tillåtet att ha Caddie vid tävlingar i Sverige.
Nedanstående gäller för Göteborg Golf Cup;
Endast de spelare i laget som inte deltar i aktuell lagmatch får agera Caddie åt sina
lagkamrater.
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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 2000 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

Göteborg Golf Cup genomförs enligt de gällande publikationerna av:
Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken, Tävlingsmanual för Göteborg Golf Cup 2021
samt eventuellt kompletterande Lokala Regler och Tävlingsvillkor som tillhandahålles från den
aktuella klubben. Ovan uppräknade lokala regler och tävlingsvillkor upphäver alla andra lokala
regler och tävlingsvillkor på klubben.

Sista anmälan

Sista dag för anmälan är onsdagen den 30 juni 2021.

Laganmälning och spelare

Ett lag i tävlingen får bestå av spelare från flera klubbar, men en spelare får bara representera
ett lag. Det anmälda laget skall bestå av minst 6 och högst 12 spelare.
Deltagande spelare måste någon gång under år 2021 haft ett exakt hcp på 36,0 eller lägre.
Önskvärt är att båda könen är representerade.
Samtliga lagmedlemmar skall namnges med golf-id senast måndagen den 2 augusti kl 15.00 på
”Formulär Lagdeltagare” som återfinns på tävlingens hemsida,
Göteborg Golf Cup | ggf.nu under rubriken blanketter i vänsterkolumnen (eller via direktlänk här)
Fyll i och avsluta med att klicka ”skicka” nederst på formuläret.

Laguppställning inför lagmatcherna
Varje lagmatch består av tre delmatcher. Spelformen är fyrboll match. Varje lag representeras
således av 6 spelare i varje lagmatch. Önskvärt är att båda könen är representerade.
Laguppställningen till den första lagmatchen som spelas på förmiddagen torsdag 12 augusti, skall
fyllas i på blankett som finns att ladda ned på följande länk: Laguppställning tävlingsdag.pdf (ggf.nu)
och insändas via e-post senast onsdag 11 augusti kl. 12:00 till arrangerande klubbs
tävlingsledare. E-postadresserna dit dessa skall skickas kommer att kommuniceras till
lagkaptenerna efter det att tävlingens lottning har offentliggjorts.
Det framgår av blanketten i vilken ordning de tre paren skall anmälas.
Till resterande matcher skall laguppställningarna lämnas eller sändas via e-post till respektive
tävlingsledare i så god tid som möjligt, dock senast 45 minuter före start.
Detta för att spelarna skall hinna få korrekta matchspelsprotokoll och information bland annat
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.
Vi vill understryka vikten av att alla laganmälningar inkommer i så god tid som möjligt eftersom GIT inte alltid är oss
nådig vid hantering av fyrboll lagmatch.

Observera tidpunkt för anmälan av laguppställning till första lagmatch

Vi vill understryka vikten av att laguppställningen för den första lagmatchen i tävlingen insändes
till arrangerande klubbs tävlingsledare senast onsdag 11 augusti kl. 12:00 enligt föregående
paragraf. Detta för att underlätta administrationen för respektive tävlingsledare och i
förlängningen även för de deltagande spelarna.
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Startfält / antal lag / fördelning

För att tävlingen skall genomföras krävs minst 16 anmälda klubblag. Vid mer än 32 anmälda
kommer lag att medtagas på så sätt att antalet anmälda lag blir jämnt delbart med 4. Övertaliga
klubbar sätts på väntelista och medtages så snart totalt 4 lag finns på väntelistan.
Max 48 lag kan beredas plats och vid fler anmälda lag gäller anmälningsordning.
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. Ett lag får även innehålla spelare från olika klubbar och blir då ett ”regionslag”.

Gruppindelning

Gruppindelning blir officiell tidigast fredag den 16 juli kl 15.00. Om möjligt indelas lagen i grupper
med fyra lag i varje grupp. Avvikelser kan förekomma om antalet anmälda lag inte är jämnt
delbart med fyra.

Lottning av lagmatcherna

Varje lagmatch består av tre delmatcher som avgörs genom spelformen fyrboll match över 9 hål
med reducerad hcp (se nedan). 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

Samtliga lag spelar alla fyra dagarna. Gruppspel genomförs torsdag och fredag. Lördag spelas
cupspel mellan de lag som placerat sig bäst i gruppspelet (se under rubriken ”kvalificering till
cupspelet” på sidan 7). De övriga lagen spelar placeringsspel. Söndag förmiddag fortsätter
cupspelet med kvartsfinaler och semifinaler samt placeringsspelet. På söndag eftermiddag
spelar endast de fyra semifinallagen; final samt match om tredje pris.

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

Spelform – Fyrboll match (se spel och tävlingshandboken 5.2.2.2, sidan 51)

Varje lagmatch består av tre delmatcher som avgörs med spelformen fyrboll match över 9 hål
med reducerad hcp. Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90% av sitt spelhandicap. Därefter
sker avrundning till närmaste heltal. Spelaren med lägst spelhandicap får 0 i spelhandicap. Övriga
tre spelare får spelhandicap motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst.

Handicap

Erhållna slag enligt slopetabell fördelas ut efter angivet matchspelsindex på respektive hål.

Resultat av delmatch

En delmatch är avslutad efter 9 hål och kan således sluta oavgjord. Resultatet av en spelad
delmatch kan bli 5/4, 5/3, 4/3, 4/2, 3/2, 3/1, 2/1, 1/0 eller 0/0 (delad match).
För vunnen delmatch erhåller laget
1 delpoäng.
För delad delmatch erhåller laget
0,5 delpoäng.
För förlorad delmatch erhåller laget
0 delpoäng.
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Inlämning av matchprotokoll

Lagens kapten erhåller ett matchprotokoll vid incheckning på klubben. Kaptenen från det
vinnande laget måste omedelbart efter avslutad delmatch lämna matchprotokollet undertecknat
av en spelare från varje par till tävlingsledningen. När kaptenen lämnat protokollet till
tävlingsledningen och lämnat "Scoring Area" anses resultatet officiellt tillkännagivet. De
matchprotokoll som inte inlämnats till tävlingsledningen senast fem minuter efter det att den
sista delmatchen i motsvarande lagmatch är avslutad kommer, om inte tävlingsledningen anser
att omständigheterna så tillåter, att bortses från och motsvarande delmatch anses ha slutat
oavgjord 0/0.

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
enligt nedanstående bestämmelse för ”särspel på putting green” (med undantaget att i detta fall
är delmatchen slut efter tre hål och således kan delas).

Resultat av lagmatch

Summan av poängen i de tre delmatcherna avgör resultatet i lagmatchen. Slutresultat i lagmatch
avgjord genom spel på 9-hålsbana, puttinggreen eller kombination av dessa kan därför sluta 3-0,
2,5-0,5 2-1 eller 1,5-1,5.
För vunnen lagmatch erhåller laget 1 lagpoäng.
För oavgjord lagmatch erhåller laget 0,5 lagpoäng.
För förlorad lagmatch erhåller laget 0 lagpoäng.

Serietabell gruppspel

Efter samtliga spelade gruppspelsmatcher i respektive omgång upprättar tävlingsledningen en
serietabell. Lagen rangordnas enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Antal lagpoäng
Antal delpoäng
Om två lag hamnar på både samma antal lagpoäng och delpoäng avgör inbördes möte.
Om inbördes möte i fall 3 ovan är oavgjort avgörs placeringen genom särspel på puttinggreen. (se särspel nedan)
5. Om tre eller fyra lag hamnar på både samma lagpoäng och delpoäng avgörs placeringen
genom ”eliminering” på puttinggreen (se eliminering nedan).

Särspel på puttinggreen. (Två lag)

Tävlingsledningen fastställer tre hål med ”tee” samt lottar om spelordningen i särspelet.
Särspelet spelas foursome match utan handicap över tre hål. De par som deltog i den senast
spelade lagmatchen deltar i samma ordningsföljd som i lagmatchen och spelar foursome över
vardera ett hål. Om matchen är lika efter tre hål avgörs matchen genom sudden death mot
samma hål som tidigare och i samma spelordning.
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Eliminering på puttinggreen. (Tre eller fyra lag)

Eliminering på puttinggreen mellan tre lag spelas enligt följande: Samma uppställning som vid
särspel på puttinggreen tillämpas, dvs. de tre paren som spelade den senaste lagmatchen bilda
var sitt foursomepar som spelar utan handicap mot paren från de andra lagen över var sitt av de
tre hålen. På varje hål spelas om 12 poäng. Vid olika resultat för alla tre paren erhåller lagen sex,
fyra respektive två poäng. Om två eller tre par har samma resultat på ett hål delas motsvarande
poäng mellan dessa lag. Som exempel: Om två lag har tre slag vardera på ett hål och det tredje
laget har fyra slag får lagen 5, 5 respektive 2 poäng. När de tre hålen är spelade summeras
lagens poäng och en tabell upprättas. Om två eller flera lag har samma poäng fortsätter
elimineringen mellan dessa.
Elimineringen spelas enligt matchspelsregler med undantag av att inga puttar får skänkas så
länge mer än två lag deltar i spelet av ett hål.

Kvalificering till cupspelet (24 lag totalt kvalificerar sig till detta)

Tjugofyra lag går vidare till slutspelet enligt följande modell. De två bäst placerade lagen i varje
grupp är garanterade en plats i slutspelscupen. Ytterligare sex lag kommer att beredas plats i
denna enligt följande modell: Grupptreorna från grupp 1-3 kommer genom eliminering på
puttinggreen att spela om två platser i slutspelscupen omedelbart efter det att dessa tre grupper
är färdigspelade. Detsamma gäller för grupptreorna från grupp 4-6 respektive 7-9.
(För eliminering på puttinggreen – se föregående rubrik)
Övriga lag får spela om de resterande placeringarna.

Särspel i cupspelet

Vid lika resultat i lagmatch sker avgörandet på det sätt som beskrivs ovan under rubriken
”särspel på putting green”.
Matcher i tävlingens sista omgång delas, lika placering, utom vid spel om prisplatserna 1 – 4.

Caddie (Regel 10.3)

Endast de spelare i laget som inte deltar i aktuell lagmatch får agera Caddie åt sina lagkamrater.

Lagkapten (Regel 24.3)

Varje lag skall namnge en lagkapten som är kontaktperson med arrangör och tävlingsledning och
är ytterst ansvarig för sitt lag och laguttagningen. Namn, e-postadress samt mobilnummer
meddelas tillsammans med lagets spelare, se ”Spelare” nedan.
Lagkaptenen är skyldig att inställa sig hos tävlingsledningen före match för att hämta
information, matchspelsprotokoll mm.
Lagkaptenen får inte ge råd till sina spelare om han/hon inte även är rådgivare (se regel 24.4).
Lagkaptenen får vara en spelare i tävlingen.

Rådgivare (Regel 24.4)

Varje lag får namnge en person (en rådgivare) som får ge råd och annan hjälp som tillåts i regel
10.2b(2) till spelare i laget under en rond och som får tillfrågas om råd av spelare i laget med
undantag av vad som är angivet nedan under rubriken ”begränsningar av en rådgivares
befogenheter”. Rådgivaren måste anmäla till tävlingsledningen innan han/hon tar sin roll som
rådgivare under en rond och erhåller då en identifikationsbricka som måste bäras väl synlig.
Rådgivaren kan bytas ut efter färdigspelad lagmatch.
En rådgivare får vara en spelare i laget men har inte rätt att agera i rollen som rådgivare under
eget spel av en rond i tävlingen.
Läs noga regel 24.4 som klargör rådgivarens roll under spelet av en rond.
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Status hos rådgivare

Rådgivaren har samma status som en medlem av sidan i förhållande till varje medlem i dennes
lag. Ett regelbrott av en rådgivare som påverkar en spelare eller dennes boll medför alltså att
den tillämpliga plikten kommer att påföras spelarens score.

Begränsning av en rådgivares befogenheter

En rådgivare får inte gå på green eller visa en spellinje när en lagmedlems boll ligger på greenen.
Plikt för brott mot denna tävlingsregel: Förlust av hål.

Transportmedel

Under en rond får en spelare inte åka med någon form av transportmedel såvida
Tävlingsledningen för Göteborgs Golf Cup inte i förväg lämnat dispens från denna regel.
Transportmedel får heller inte användas av lagmedlemmar som inte spelar eller av kapten eller
rådgivare under ronden.

Övning (Regel 5.2)

Regel 5.2b är modifierad på nedanstående sätt:
En spelare får öva på tävlingsbanan före eller mellan ronder. Tävlingsledningen äger rätt att, helt
eller delvis, begränsa vilka hål som får övningsspelas eller under vilka tider övning får ske enligt
denna regel.
Plikt för brott mot denna tävlingsregel: Förlust av hål. (Tillämpas på spelarens första hål och
plikten gäller endast spelaren; ej dennes partner.)

Speltempo

Göteborg Golf Cup förväntas genomföras i högt speltempo (till exempel 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.

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.
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Sanktioner vid brott mot ”Gott uppträdande – Fair play” (Regel 1.2)

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att:
uppföra sig på ett hederligt sätt – till exempel genom att följa reglerna, tillämpa alla former av
plikt och att vara ärlig när det gäller alla aspekter av spelet.
•
•

vara hänsynsfull mot andra – till exempel, genom att spela i rask takt, värna om andras säkerhet
och inte störa en annan spelares spel.
ta väl hand om banan – till exempel genom att lägga tillbaka uppslagna torvor, jämna ut sand
i bunkrar, laga nedslagsmärken och inte orsaka onödig skada på banan.
Det blir ingen plikt enligt reglerna om inte spelaren uppför sig på detta sätt, utom att
tävlingsledningen kan diskvalificera en spelare för att ha handlat i strid med spelets anda, om
den finner att spelaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fall av dåligt uppförande. En sådan
diskning kan, om tävlingsledningen bedömer den vara särskilt allvarlig, följa spelaren genom hela
tävlingen.

Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (Regel 5.6)

En spelare får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet under ett hål eller mellan två
hål. Det hänvisas till Regel 5.6a hur långsamt spel beivras.

Ljud och film (Regel 4.3a (4))

Ljud och film 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 4.3/a
Att lyssna en kort stund på radio mellan green och nästa tee för att till exempel få information
om sport eller trafik är inte ett brott mot Regel 4.3/a.
Plikt för brott mot Regel 4.3:
Plikt vid första regelbrottet genom enstaka handling eller flera sammanhängande handlingar:
förlust av hål
Plikt för andra regelbrottet utan samband med det första regelbrottet:
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 spelarna. 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 att förlora hål/match om detta inte följs. Lagmedlemmar som inte deltar i
den aktuella delmatchen skall iakttaga samma regler som övrig publik.

Inspel

Arrangören av Göteborg Golf Cup, Göteborgs Golfförbund, lämnar inga garantier för inspel. Det
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.
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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.
Göteborg
2021-06-01
Tävlingsledningen
Göteborg Golf Cup
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