LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR
LIDKÖPINGS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt
följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och starterkuren vid hål 1.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till
Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)
•
•

Out of bounds definieras av vita pinnar och bakom green på hål 9 av vita plattor.
Out of bounds definieras av linjen mellan pinnarnas/plattornas bansidepunkter i
marknivå.

2. Pliktområden (Regel 17)
•
•

Pliktområdet till höger på hål nr 6 markerat med röd/gröna stolpar är en spelförbudszon. Om
det är känt eller så gott som säkert att en boll stannat i området, måste lättnad sökas enligt
Regel 17.1.
Pliktområdet till höger på hål 7 fram till dammen och som saknar markering på andra sidan, är
oändligt.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
Boll träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spelet, så
räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs. (Se
Regel 14.6 för vad som skall göras!)

4. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete
• Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under
arbete.
• Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas
som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste
tas enligt regel 16.1f.
• Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
• Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa
fåror
• Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas
bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt
regel 16.1.
• Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
•
•

De unga träden identifierade av stödpinne är spelförbudszoner
De delar av vildsvinsstängslet, som befinner sig på banan

5. Begränsning av när en boll som spelats från green måste spelas om
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas
bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. Plikt för att spela en boll från fel plats i
strid med Lokal Regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

6. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna
lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

7. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
stängda.

Plikt för att bryta mot lokal regel om ej annat anges: Allmän plikt
(I matchspel förlorat hål och i slagspel två slag)

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en
enskild tävling.

8. Registrerade ronder i GIT
Spelarens exakta hcp skall vara uppdaterad i GIT.

9. Anmälan till tävling
Anmälningsavgift:
Singeltävling 100 kr
Partävling 200 kr (100 kr/spelare)
Tävlingsgreenfee:
125 kr
Innehavare av "Skaraborgsgolfaren" från klubbarna - Billingens GK, Ekarnas GK, Läckö GK och
Vara-Bjertorp GK.
200 kr
Seniorer från övriga klubbar
100 kr
Fullbetalande Juniorer
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 10.00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i
GIT eller i kansliet. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning.
Efteranmälan kan godtas i mån av plats.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande
från tävling, utan giltig anledning beslutas enligt Spel- och tävlingshandboken 8.3.6,
Observera att anmälan till tävling innebär att spelaren godkänner publicering av personuppgifter
(namn, klubb, hcp, starttid och resultat) på hemsidan.

10. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller att de anmälda spelarna med handicap – 36,0 fördelas i två lika stora
klasser. Spelare med 36,1 och högre bildar en C-klass
Understiger vid anmälningstidens utgång antalet anmälda i en tävling sex deltagare, inställes
tävlingen. Understiger vid anmälningstidens utgång antalet anmälda i en klass fem deltagare,
stryks klassen. En klass stryks om färre än fyra tävlande kommer till start. Klasser kan slås ihop
för att anmälda deltagare ska kunna delta i tävlingen.
Undantag: Vid KM krävs att minst tre deltagare är anmälda och att minst tre deltagare kommer till
start för att en klass ska genomföras och klubbmästare koras. Vid KM åldersklasser är det
spelarens ålder som styr klasstillhörighet. Det är endast tillåtet att delta i den klass man
åldersmässigt tillhör. Undantag görs om en klass saknar erforderligt antal deltagare. Det är då
tillåtet att “gå ner” en åldersklass och spela i den klassen.

11. Tee i klubbtävlingar
Herrar spelar från gul tee, men H75 och H12 får välja att spela från röd tee.
Damer spelar från röd tee, men D75 och D12 får välja att spela från orange tee.
Undantag: Tävlingar vars bestämmelser föreskriver annat.

12. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger
särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning
sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med
start på hål 1 och därefter hål 2 osv. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

13. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet.
Scorekortet är inlämnat, då spelaren lämnat det till tävlingsledaren och släppt det.

14. Prisutdelning
Pristagare ska närvara vid prisutdelningen. Vid förhinder kan ett till tävlingsledningen föranmält
ombud (ej person tillhörande tävlingsledningen) hämta priset. I annat fall delas priset ut till
nästföljande i resultatlistan.

15. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När prisutdelningen är genomförd och det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av
tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

