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Tävlingar på Hässlegården
Alla tävlingar spelas enligt Golfregler 2016 – och anvisningar i Spel & Tävlingshandboken.

Deltagande
För att delta i tävling krävs Exakt Handicap (EH).
För att erhålla pris och komma med i resultatlistan måste man ha Exakt Tävlingshandicap (ETH).

Klassindelning
Singeltävling spelas i Klasserna A, B, C . Även Klass D med full hcp. i vissa tävlingar enligt tävlingsinbjudan.
Klass D får även spela alla övriga tävlingar men bara tillgodoräkna sig max 36 i hcp. om inget annat anges.
Klass A hcp. +8 - 12,4, Klass B hcp. 12,5 - 24,4, Klass C hcp. 24,5 – 36,0 och Klass D hcp. 36,1 – 54.
Klubben förbehåller sig rätten, både i singel och partävling, att ändra klassindelning efter antalet anmälda.

Partävling
I Partävling delas startfältet upp i 2 lika stora klasser.
En i paret skall fylla minst 15 år under året, och minst en skall ha officiellt hcp. om inget annat anges.
Bägge spelarna skall ha Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att erhålla pris och komma med i resultatlistan.

Antal hål

Tävlingstee

18 om inget annat anges i tävlingsinbjudan

Damer spelar från röd tee. Herrar från gul tee.
Herrar 75 -75+, valfritt från gul eller röd tee.

Tävlingsinbjudan
Anslås / läggs ut i god tid före tävlingen på klubbens anslagstavla och hemsida samt på golf.se / min golf.

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall göras via golf.se / min golf, eller på klubbens terminal, senast torsdag kl. 13.00.
före aktuellt veckoslut. Vid tävlingsdag vardag / helgdag se tävlingsinbjudan.

Startlista
Anslås / läggs ut senast kl. 15.00 dagen före tävlingen på klubbens anslagstavla och på golf.se / min golf.

Tävlingsdagen
Tävlingsdeltagare ansvarar för att rätt handicap finns registrerat i GIT- systemet och på scorekortet.
Spel med för högt handicap än det verkliga på tävlingsdagen, innebär diskvalifikation.

Anmälningsavgift
Senior
Junior

Singeltävling och deltagande i partävling 100kr/pers., om inget annat anges i tävlingsinbjudan.
Singeltävling och deltagande i partävling 50kr/pers., om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Tävlingsgreenfee

Senior 150kr, Juniorer 19 - 21 år 100kr, Juniorer 0 - 18 år 70kr

Fullbetalande medlem i 4-lingenklubb med 4-lingenkort och 4-lingenjuniorer 0 - 18 år betalar ingen GF.
Vardagsmedlem erlägger tävlingsgreenfee vid tävling lördag/söndag och helgdag.
Greenfeemedlem, oavsett klubbtillhörighet, erlägger alltid tävlingsgreenfee.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt efter att varje klass är slutspelad, om inget anges i tävlingsinbjudan.
Pris skall avhämtas av pristagaren. Vid förhinder att delta på prisutdelningen skall pristagaren ange ett
ombud, eller ange en annan lösning till tävlingsledningen, annars flyttas nästkommande pristagare upp.

Resultatlista
Anslås efter tävlingens slut på klubbens anslagstavla, och läggs samtidigt ut på golf.se / min golf och
veckan efter på klubbens hemsida.

Uteblivande från tävling
Anmäld deltagare som uteblir från tävling utan att ett giltigt förfall meddelats till kansli eller tävlingsledningen, senast på tävlingsdagens morgon, kommer att avkrävas anmälningsavgiften i efterhand.

