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Tävlingsbestämmelser för Eskilstuna GK 2017
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och
tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om
inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling
Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för
den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för
att få delta. För att få pris måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Omfattning och spelform
Handicapklasser
Om inte annat angivits av tävlingsledningen gäller nedanstående handicapgränser vid
tävlingar.
EGA exakt tävlingshandicap
Klass
Herrar
Damer
A
-10,2
-9,8
B
10,3-18,0
9,9-18,2
C
18,1-36,0
18,3-36,0

Avgörande vid lika resultat
-

-

-

Särskiljning vid lika resultat i match
Särskiljning i matchspel sker genom särspel hål för hål med start på det hål matchen
började.
Särskiljning vid lika resultat i slagspel utan handicap
Särskiljning av vinnare i slagspel utan handicap sker genom särspel hål för hål med
start på hål 1. Hål som spelas är 1, 2, 9, 1, 2, 9,osv.
Särskiljning vid lika resultat i slagspel med handicap
Särskiljning av vinnare i slagspel med handicap sker enligt följande:
1) Lägsta exakt tävlingshandicap
2) Den matematiska metoden
3) Lottning

Anmälan
Anmälan till tävling
Information om tävlingen anslås på anslagstavlan i klubbhusets entré och på hemsidan.
Anmälan sker via ”Min golf” på golf.se. Anmälningstiden utgår, om inte annat angivits av
tävlingsledningen, kl 1700 på torsdagen före tävling. Anmälan är bindande. Spelare som
uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl,
se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)
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Avanmälan
Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång.
Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång måste ändå anmälningsavgift erläggas för
tävlingen. Tävlingsledningen beslutar i förekommande fall om spelaren skall befrias från
anmälningsavgiften vid t ex sjukdomsfall.
Efteranmälan
Efteranmälan kan ske enligt tävlingsledningens beslut.
Anmälan kan inte ske efter det att första boll i den klass spelaren tillhör har startat. En avgift
av 50 kr bör tas ut.
Överanmälan
Bortlottning vid överanmälan sker enligt tävlingsledningens beslut.
Normalförfarande är:
 Vid scratchtävling har spelare med lägre exakt tävlingshandicap företräde.
 Vid handicaptävling regleras överanmälan av tävlingsledningen.

Avgifter
Anmälningsavgifter
Om inte annat angivits av tävlingsledningen gäller nedanstående avgifter vid tävling på
Eskilstuna GK.
Avgift (SEK)
Seniorklass
100 (18 hål),
Four- och greensome
150/par
Fyrboll/bästboll
200/ par
Anmälningsavgiften skall erläggas före start i tävlingen.
Gästspelare
Vi öppen tävling uttages för gästande tävlare tilläggsavgift (ej greenfee) om SEK 350 på helg
utöver startavgift. Motsvarande vid Four- och greensome samt fyrboll/bästboll är SEK
350/par utöver anmälningsavgift.
Anmärkning: Vid särskilt angivna tävlingar ingående i samarbetet med Torshälla GK samt
Sörmlandsutbytet uttages ej tilläggsavgift.
Spelare från Torshälla GK som erlagt avgift för årsgreenfee samt medlemmar i Eskilstuna GK
betalar endast anmälningsavgift.
Betalning erlägges kontant eller med bankkort. Greenfeecheck gäller som betalning för
tilläggsavgift. (Ingen återbetalning av eventuell mellanskillnad.)

Övriga villkor
Handicap
Spelare är skyldig att tillse handicap är uppdaterat och rätt angivet på scorekortet före varje
form av tävling.
Spelare som medvetet underlåtit att uppdatera och spelat på felaktigt handicap skall skriftligen
rapporteras till GDF.
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Startlista
Startlista anslås i entrén och läggs ut på golf.se, om inte annat angivits av tävlingsledningen,
senast kl 0800 dag före tävling.
Ankomst till tävling
Spelare skall anmäla ankomst, erlägga avgifter, erhålla scorekort och eventuell
kompletterande tävlingsinformation senast 15 min före utsatt starttid.
Avbryta tävling
Spelare äger ej rätt att avbryta rond utan giltigt skäl. Spelare som bryter tävling utan giltigt
skäl är diskvalificerad i tävlingen. Anmälan skall ske till tävlingskommittén som har att ta
ställning till eventuell ytterligare påföljd.
Prisutdelning
Om inte tävlingsledningen beslutat annat sker prisutdelning efter tävlingens slut.
Spelare som ej avhämtar sitt pris i samband med prisutdelning har förverkat sin rätt till priset.
Gäller det kvalificering till nästa steg i tävlingen går spelaren vidare, men går miste om priset.
Spelare kan, då synnerliga skäl föreligger, utse ombud att i sitt ställe avhämta pris.
Tävlingsledningen får ej fungera som spelares ombud. Förverkat pris överlämnas till
tävlingskommittén.
Anmärkning: Undantag görs från denna bestämmelse vid av SGF sanktionerad tävling, KM
samt klubbtävling med vandringspris och sponsrade tävlingar.
Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Villkor för enskild tävling finns på tävlingsanmälan och på hemsidan.
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Tävlingsregler
För sen ankomst
Om spelaren anländer till den plats där spelaren skall starta eller återuppta spelet, beredd att
slå ut inom fem minuter efter sin starttid och om det inte finns några omständigheter som
skulle motivera upphävande av diskvalifikationen enligt regel 33-7, är plikten för att inte
starta i tid: Förlust av första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel
i stället för diskvalifikation.
Långsamt spel i slagspelstävlingar
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en grupp bli utsatt för tidtagning om
den ligger över det officiella tidsschemat och när det gäller andra eller efterföljande grupper
ligger mer än startintervallet efter framförvarande grupp. Om någon spelare, från den tidpunkt
då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och
varifrån slaget slås, anses spelaren ha brutit mot tävlingsregeln.
Plikt: Om en spelare överskrider tidsgränsen - Varning.
Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen - Ett slag.
Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen - Två slag.
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen - Diskvalifikation.
Tävlingsledningen avbryter spelet
Tävlingsledningen avbryter spelet genom signaler med siren/biltuta. Spelarna avbryter då
spelet enligt Regel 6-8b. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen beslutat att det skall
återupptas.
Följande signaler används:
– En lång signal: Avbryt spelet omedelbart.
– Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet. Spelarna skall samlas vid klubbhuset
Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt
Regel 33-7.
Paus
Under tävling har spelarna rätt till en paus i högst fem minuter vid kiosken efter hål 9.
Plikt: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slag.
Tillfälliga tävlingsregler finns på tävlingsanmälan och hemsidan.
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6. ORDNINGSFÖRESKRIFTER
6.1 Förbjudet att slå
a. På hål 3 är det absolut förbjudet att slå så länge det finns personer eller bilar på vägen till
vänster.
b. På hål 12 och 17 är det förbjudet att slå så länge det finns personer på den korsande
gång- och cykelbanan såvida spelaren inte har passerat gång- och cykelbanan.
Överträdelse leder till disciplinär åtgärd.
6.2 Område förbjudet att gå in i
a. Åkern till vänster om hål 3.
b. Tomtmark till vänster om hål 8.
c. Tomtmark bakom green på hål 13.
Överträdelse leder till disciplinär åtgärd.
6.3 Spel på banan
För spel på banan krävs medlemskap i golfklubb minst grönt kort samt att stadgeenliga
avgifter eller greenfeeavgifter erlagts. Medlemskort och medlemsbricka skall alltid medföras.
6.4 Anvisning från kontrollant
Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller
greenfeekvitto skall kunna uppvisas.
6.5 Greenfee
Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på
dubbelt gällande greenfee.
6.6 Klädsel
Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset.
6.7 Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs
på banan inte stör andra spelare.
6.8 Golfskor
Golfskor med metallspikar är inte tillåtna.
6.9 Greenlagare
Greenlagare är obligatorisk vid start, och skall uppvisas på starters uppmaning.
6.10 Barn/Barnvagn
Av säkerhetsskäl bör barn och barnvagnar inte medfölja eller medföras på banan.
6.11 Kopplad hund
Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Föroreningar efter hund måste tas
upp.
6.12 Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
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6.13 Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på hål 10 om det finns spelare på green eller under inspel mot
green på hål 9.
6.14 Företräde för banpersonal
Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från
banpersonalen innan slaget slås.
6.15 Paus
Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande parti
inte önskar ta paus har det rätt att gå igenom. Parti som är mer än startintervallet efter gruppen
framför har inte rätt till paus.
Överträdelse av ordningsföreskrift 6.3-6.15 kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns på anslagstavlan och vid 1:a tee.
Reviderad 2017-02-20 av Tävlingskommittén.

