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Distriktsmästerskap 2022 

Utöver nedanstående Tävlingsvillkor genomförs tävlingen enligt 

Regler för Golfspel                                                                                                                                                

Spel- och tävlingshandboken kap 1–3                                                                                                                      

SGFs Regelkort samt                                                                                                                               

kompletterande Lokala Regler. 

TÄVLINGSVILLKOR    

DELTAGARE 

Ålder och kön 

Damer och herrar födda 2009 eller tidigare i vardera en klass. 

Spelarkategorier 

Alla 

Handicap 

Handicapgräns + 8,0 – 15,0 för herrar och + 8.0 – 20,0 för damer Tävlingen är handicapgrundande. 

Medlemskap 

Registrerad hemmaklubb tillhörande Göteborgs Golfförbund 

ANMÄLAN, RESERVER, ÅTERBUD 

Anmälan 

Anmälan på Min Golf öppnas den 1 maj och stängs torsdagen den 21 juli klockan 12.00.                                     

För att DM-tävlingen ska genomföras, krävs minst 4 startande i respektive klass.  

Anmälningsavgift 100.- måste betalas med kort via nätet i samband med anmälan till tävlingen. Följ 

instruktionerna för anmälan och betalning. Om så inte sker, är Du inte anmäld och lottas inte in i den 

individuella DM-tävlingen. 

Avanmälan 

Före anmälningstidens utgång > ingen inlottning. Anmälan är bindande.                                     

Återbetalning av anmälningsavgift medges inte.  
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Överanmälan 

Reservlista upprättas. Närvaro vid tävlingsstart krävs för att ersätta återbud! 

Efteranmälan 

Efteranmälan godtas ej. 

Återbud 

Vid återbud/uteblivande från start vidtas eventuella disciplinära åtgärder av vederbörandes 

hemmaklubb.  

TÄVLINGSFORMAT 

Startfält 

Antal deltagare maximeras till 144 (36 damer resp 108 herrar) inkluderande deltagare i Mästarmötet, 

vilka har företräde. Eventuell utlottning sker 1) efter ranking samt 2) enligt hcp-metoden. Startfältet 

lottas i trebollar. Är inte antalet anmälda jämt delbart med tre justeras detta i startfältets början.                        

Ej utnyttjade platser tillfaller andra könet. 

Spelform 

36 (18+18) hål singel slag scratch, dam- och herrklass. 

Tee  

Följande totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72:                                                                              

Herrar: 5800 – 6200 meter                                                                                                                                     

Damer: 4800 – 5200 meter                                                                                                                                        

Vid annat par skall tävlingsledningen göra rimliga längdkorrigeringar vid val av tee.                                

Första start för rond 1 klockan 08.00 (deltagare i Mästarmötet startar först) från tee 1. Seedning 

tillämpas. Första start för rond 2 senast klockan 08.00 i omvänd resultatordning. Rond 1 utgör 

resultatet i Mästarmötet, om spelaren är inbjuden och anmäld till denna tävling.  

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT 

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. Eventuella protester skall 

lämnas omedelbart.  

ÖVRIGA VILLKOR 

Inspelsrond 

Fritt inspel tillämpas inte.  

Hålplaceringar 

Hålplacering enligt principen 6-6-6 med måttangivelser, lokala regler samt scorekort skall utdelas 

inför aktuell rond. Tidsschema endast till domare.  

Information till arrangör 

Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, Driving Range och förberedd restaurang bör öppna senast 1 h 

före första start.  
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Tävlingen läggs upp i GIT av GGFs kansli. Länk till arrangörsklubb samt ansvarig tävlingsledare.                                                                

Start- och resultatlistor arrangör ansvarig!  

Ranking 

Tävlingen ingår i SGF Golf Ranking samt i GGFs Order of Merit, om sådan upprättas. 

 

PRISER och PRISUTDELNING 

Prisutdelning följer snarast efter avslutad andra rond. Priser utgör äran och DM-plaketter,              

RF:s mästerskapstecken, (gäller ej medlem i A-klubb) som utdelas till de tre bästa i varje klass. 

Respektive segrare, vars hemmaklubb är med i överenskommelsen om GGF-kort, erhåller detta för 

nästkommande år enligt styrelsebeslut 2010 04 12.  

Med reservation för eventuella ändringar orsakade av oförutsedda händelser.  
 

Kontakt vid eventuella frågor                                                                                                                                 

Göran Persson, TK-ordförande                                                                                                                   

tavling@ggf.nu                                                                                                                                                         

Mobil 073 561 68 71 

20220303                                                                                                                                                  

Tävlingskommittén                                                                                                                                            

Göteborgs Golfförbund 
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