TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Anmälningsavgift 9, 12, 18 hål el. fler
Senior Singeltävling och deltagande i partävling 100kr/pers., om inget annat anges tävlingsinbjudan.
Junior Singeltävling och deltagande i partävling 50kr/pers.
Tävlingsgreenfee
18 hål, Senior 150 kr, Juniorer t.o.m. 21 år 70kr, Rond bestående av 9-12 hål alla 70kr
Fullbetalande medlem i 4-lingenklubb med 4-lingenkort och 4-lingenjuniorer 0 - 21 år betalar ingen GF.
Vardagsmedlem erlägger tävlingsgreenfee vid tävling lördag/söndag och helgdag.
Greenfeemedlem, oavsett klubbtillhörighet, erlägger alltid tävlingsgreenfee.
7. Registrerade ronder i GIT
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Handicap (EH).
För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap (ETH).

8. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast torsdag klockan 13.00 före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller
anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan
giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken.
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.

9. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A +8 – 12,4
Klass B 12,5 – 24,4
Klass C 24,5 – 36.0
Klass D 36,1 – 54,0
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att dela upp tävlingen i lika stora klasser.
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass.

10. Tee i klubbtävlingar
I klubbens tävlingar används gul resp. röd tee. Herrar 75 eller äldre har möjlighet att välja röd tee.

11. 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 10, 17 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i Tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat
utrymmet utanför Tävlingskansliet och shopen med båda fötterna.

13. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Ombud kan utses.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
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