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1. TÄVLINGSREGLER
1.1 Långsamt spel (Regel 6-7)
Klubben har antagit SGF:s generella tävlingsregel beträffande långsamt spel enligt SGF:s
”Spel- och tävlingshandbok 2012-2015”, kapitel 6.1.1.1.
1.2 Avbrott i spel (Regel 6-8)
Om spelet måste avbrytas av tävlingsledningen sker detta genom signal med siren.
Följande signaler används: En lång signal: Avbryt spelet omedelbart (åska). Spelarna
återsamlas vid klubbhuset. Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet och invänta
information där spelet avbrutits. Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta
spelet. Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av
plikten enligt Regel 33-7.
1.3 Paus efter 9 spelade hål
Under tävling har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a
och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar under förutsättning att
speltempo hålls.
1.4 Avståndsmätare, se lokala regler 2.7
1.5 Persontransporthjälpmedel (PTHM)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter
tillåtelse av tävlingsledningen.
Plikt: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes,
justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där
överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två hål. Slagspel - Två slag för varje hål där
överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag. Match eller slagspel:
Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. Poängbogey: Se
Regel 32-1b. En spelare som använder persontransporthjälpmedel i strid med denna
tävlingsregel ska omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han
inte använder persontransporthjälpmedel under resten av den fastställda ronden. Annars är
spelaren diskvalificerad.
1.6 Övrigt
Tillfälliga lokala regler meddelas av ansvarig TL och/eller anslås på anslagstavlan före
tävlingen. I övrigt gäller bestämmelserna i SGF:s ”Spel- och tävlingshandbok 2012-2015”.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.
2. VILLKOR FÖR TÄVLING
2.1 Allmänt
Rätt att delta har medlemmar i Vasatorps GK och gäster (medlemmar i erkänd golfklubb)
med officiell handicap (max 36,0) om inte annat anges. Gästande spelare betalar utöver
startavgift gällande greenfee om inte annat anges. Frikort (ex. SGF:s och PGA:s
introduktionskort etc.) kan inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid
tävling.
2.2 EGA Exakt Tävlingshandicap

För att erhålla pris i tävling på Vasatorps GK ska spelaren inneha EGA Exakt
Tävlingshandicap. Detta gäller både för deltagande i par/lagtävlingar samt individuella
tävlingar med undantag för scratchtävling.
2.3 Anmälan, avanmälan samt startlista till tävling
Anmälan till tävling kan ske tidigast 3 veckor före tävling och ska göras senast klockan 18.00
tre dagar före tävling om inget annat anges. Anmälan kan göras via golf.se, i golfterminalen
eller via telefonsamtal till receptionen. Startavgift ska betalas innan start.
Önskemål om tidig respektive sen start kan medges och framgår när anmälan görs till
tävlingen. OBS! Det tidiga respektive sena önskemålet gäller bara inom den egna klassen.
Övriga önskemål medges inte. Vid eventuell överanmälning gäller principen
anmälningsordning om inte annat angivits. Spelare som anmält sig till reservlistan har själv
skyldighet att kontrollera om plats erhållits i tävlingen.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Spelare
som uteblir från start utan giltig anledning, debiteras gällande startavgift samt kan avstängas
från deltagande i tävling under nästkommande två veckor. Betalning ska ske före inlottning i
ny tävling.
Tävlingsledningen har rätt att sätta in reserv om scorekort inte hämtats ut 15 minuter före
start.
Startlista publiceras på golf.se senast kl. 18.00, 2 dagar före tävling om inte annat anges.
2.4 Handicapklasser
Handicapklasser framgår i regel i tävlingsinbjudan. Vid klubbens tävlingar gäller generellt
annars följande indelning: Klass A: +8,0-9,9 Klass B: 10,0-18,4 Klass C: 18,5-36,0 Klass D:
37-54. Vid färre startande än fyra spelare i en klass kan den slås samman med en annan klass
eller ställas in enligt tävlingsledningens val.
2.5 Tee
Tävlingskommittén fastställer från vilken tee en tävling spelas.
2.6 Särskiljning i slagspel med handicap
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.
2.7 Prisutdelning
Prisutdelning sker efter att en klass är färdigspelad om inget annat anges. Priser som inte
avhämtas av spelaren eller dennes ombud tillfaller nästa pristagare. Särskilda regler kan gälla
vid speciella tävlingar. Visa gärna din uppskattning mot våra sponsorer genom att närvara
vid prisutdelningen.
2.8 Mobiltelefon/Personsökare Mobiltelefon och personsökare som medförs av spelare
eller caddie får inte avge ljud under tävling. Mobiltelefon får inte användas för samtal.
Mobiltelefon får dock användas för uppringning vid nödsituation t.ex. för att tillkalla hjälp
vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
2.9 Övrigt
Hundförbud gäller på tävling.
Överträdelse av ett villkor för tävling kan medföra tillsägelse eller disciplinär
åtgärd.

3. ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BANA OCH ÖVNINGSOMRÅDEN SAMT
KLUBBHUS MED RESTAURANG OCH KLUBBHUSOMRÅDE

3.1 Bana och övningsområden Synpunkter eller förslag beträffande banan ställs till
banchefen.
3.2 Banan och spelet
ete på banan har företräde.

bollen samtycker. Undantag: Hund får inte medtas vid spel på TC.

tsättning att alla i

eller starters.
Klubben förbehåller sig rätten att när som helst och utan förbehåll utföra greenfeekontroll
och avgiftskontroll på gäster och medlemmar som spelar på våra banor.
Spelare som inte följer en klubbvärds anvisningar kan komma att visas av banan.
Det är tillåtet att ta en kort paus vid kiosken. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus
har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör
inte ta paus.
(t.ex. mobiltelefoner) inte stör
andra spelare.
varandra.
3.3 Driving range samt övriga övningsområden
övriga övningsområden (undantag för träning under tränarens ledning).
på driving rangen för att själv plocka bollar.
3.4 Klubbhus med restaurang och klubbhusområde
Klubbhuset med restaurang är öppen för klubbens medlemmar och deras gäster, greenfeespelare och allmänheten.
Skor med metallspikar får inte användas på anläggningen.
endast sättas upp av kanslipersonal, efter godkännande, och ha ett datum angivet då anslaget
ska tas bort.
dhavd matsäck får inte förtäras i klubbhuset eller på restaurangens uteplatser. Utanför
gamla receptionen samt vid gaveln på klubbhuset finns sittgrupper där egen matsäck kan
intas.
i omklädningsrummen. Klubben ansvarar inte för inlåsta tillhörigheter vid eventuellt inbrott. Lås finns att köpa i receptionen.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär
åtgärd.

