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Tävlingsbestämmelser Mora GK
Inbjudan
Inbjudan till tävling publiceras senast tre veckor före tävlingsdagen och skickas till
samtliga dalaklubbar.
Varje tävling skall vara registrerad i GIT och anmälan till tävling skall kunna ske på
golf.se/Min golf/Tävlingsanmälan senast två veckor före tävlingsdagen.
Anmälan till tävling är spelarens personliga ansvar och skall vara läsbart skriven och
innehålla golf-Id, namn och exakt hcp. Om något av detta inte är uppfyllt kan anmälan
strykas.
Anmälan som inte strukits före anmälningstidens utgång är bindande för erläggande av
anmälningsavgift.
Vid överanmälan gäller principen anmälningsordning.
Anmälningstiden utgår kl 12.00 tre dagar före tävling om ej annat anges.
Anmälningstiden för Mora-veckan utgår kl 12.00 fyra dagar före tävling.
Startlistor
Startlistor skall vara publicerad på golf.se/Min golf senast kl 17.00 två dagar före
tävlingen.
Vid lottning bör hänsyn tas till deltagarnas restid till spelplatsen samt spelare som är
kända för långsamt spel.
Spelare från samma klubb bör placeras i bollar intill varandra för att möjliggöra
samåkning.
Särskiljning
Vid lika resultat gäller i första hand lägst spelhandicap, i andra hand den matematiska
metoden (sista 36, 18, 9, 6, 3, 1), i tredje hand lottning.
Resultatlistor
Resultatlista från genomförd tävling skall vara publicerad på golf.se/Min golf senast
kl 17.00 dagen efter tävlingen.
Hcp-klasser klubbtävlingar
•
•
•
•
•

A: 0–9.8 (herrar), 0-8.5 (damer)
B: 9.9-17.7 (herrar), 8.6-16.3 (damer)
C: 17.8-33.5 (herrar), 16.4-31.9 (damer)
För partävlingar med 1 klass gäller max gemensam hcp 56.0.
För partävlingar med 2 klasser gäller max gemensam hcp;
klass A: 0-28.0
klass B: 28.1-56.0
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Start i tävling
Spelare måste anmäla sig, betala fastställda avgifter, hämta ut sitt scorekort hos
tävlingsledningen samt infinna sig på första tee (beredd att slå ut) på den för spelaren
utsatta starttiden, för att ha rätt att starta i tävlingen.
Högsta tillåtna exakta handicap
Spelare med högre exakt handicap än den angivna hcp-klassen, får deltaga, men inte
tillgodoräkna sig mer än den högsta tillåtna exakta handicap i
hcp-klassen.
Hcp-ändring efter anmälningsdag men före tävlingsstart
Spelare som fått sin exakta hcp ändrad efter anmälan och före tävlingsstart skall spela
på sin nya exakta hcp. Innebär hcp-förändringen att man hamnar i lägre hcp-klass skall
spelaren inlottas i den nya hcp-klassen. Innebär hcp-förändringen att man hamnar i
högre hcp-klass skall spelaren inlottas i den nya hcp-klassen såvida inte spelaren begär
att kvarstå i klassen med högsta tillåtna exakta handicap.
Startförbud
Startförbud gäller fr.o.m. en timme före första start. Tävling avslutas med stoppboll med
erfarna spelare.
Långsamt spel
Spelare som orsakar långsamt spel spel kan varnas och därefter pliktas om slaget inte
utförs inom 30 sekunder från att TL/domare bedömer att han kan slå.
Första överträdelsen 1 slag. Andra överträdelsen 2 slag. För därpå följande överträdelse
diskvalifikation.
Avbrott pga åska
Tävlingsledningen beslutar när allt spel skall avbrytas pga åska.
Allt spel på banan skall omedelbart avbrytas efter en lång signal med siren.
Övrigt
Spelare i hcp-grupp 1 kan välja att spela backtee, herrar 75 år eller äldre samt pojkar
max 12 år kan välja röd tee vid singeltävling från ordinarie klubbtee.
Antalet priser bör vara minst en sjundedel av deltagarantalet i respektive klass.
Deltagare som ej kan närvara vid prisutdelning måste meddela tävlingsledare namn på
ombud innan prisutdelning för att erhålla pris. Priser som ej avhämtas vid prisutdelning
tillfaller tävlingskommittén.
Förtäring till tävlingsledare och funktionärer
Tävlingsledare bjuds på lunch och funktionärer (4h pass) bjuds på macka + kaffe/läsk.
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