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Jarlabanke Golfklubb
Förutom regler för golfspel 2016-, Spel- och Tävlingshandboken, gäller följande
bestämmelser vid tävlingar om inte annat anges i bestämmelserna för enskild tävling:
1. Anmälningar till helgtävling görs senast kl. 20.00 torsdagen före tävling om inte annat
anges i de särskilda bestämmelserna för enskild tävling. Starttider erhålls senast efter kl. 15.00
dag efter anmälningstidens utgång. Efteranmälningar godtas normalt inte- Tävlingsledningen
avgör om inplacering är möjlig med hänsyn till eventuella återbud.
2. Deltagare är skyldig att före tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.
3. Gällande exakt handicap och Golf-ID (ÅÅMMDD-xxx) ska ovillkorligen anges vid
anmälan för att med säkerhet komma med i lottningen av tävlingen.
4. Deltagare ska senast vid registrering före tävlingen kontrollera att rätt handicap noterats i
startlistan samt anmäla eventuella ändringar. Spelare som under tiden från anmälan till start
genom HCP-ändring byter klasstillhörighet spelar på den plats han/hon är inlottad.
5. Avanmälan till tävling ska ske före anmälningstidens utgång. Spelare som inte avanmält sig
och utan giltiga skäl uteblir från tävling kan avstängas från start i tävlingar under två veckor.
6. Spelare ska anmäla sig senast 20 minuter före start hos tävlingsledningen, betala startavgift
och få scorekort för tävlingen.
7. Spelare ska senast fem minuter före start befinna sig vid utslagsplatsen. Vid sen ankomst
till tävling gäller regel 6:3 i Regler för Golfspel.
8. Efter avslutad tävling ska spelare så snart som möjligt lämna in sitt scorekort till
tävlingsledningen, underskrivet av markör och spelaren. Se regel 6:6 för mer information.
9. Vid lika resultat i handicaptävling tillämpas ”erhållna slag” metoden. Vid lika resultat i en
scratchtävling sker särspel hål för hål om första plats. Tävlingsledningen anger vid varje
tävling på vilka hål som särspel ska ske. Detta gäller även för matchspel.
10. Hundar är inte tillåtna på banan vid tävling.
11. Om domare inte är utsedd ska varje tvist eller tveksamhet beträffande regler hänskjutas till
tävlingsledningen.
12. Mobiltelefon får inte användas under tävling. Första överträdelsen: Slagspel – två
pliktslag.
Matchspel – förlust av hålet. Andra överträdelsen: Diskvalifikation. Undantag från regeln
medges vid akuta nödsituationer, samt att tillkalla TL eller domare.
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