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TÄVLINGSVILLKOR HÖGBO GOLFKLUBB
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan på Min Golf.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för
enskild tävling.
Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång framgår av tävlingsmeddelande på Min Golf. Vid
överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före
anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare
inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift
såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna
återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling.
För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.
Handicapklasser
Klass A +8,0 – 12,0, Klass B 12,1 – 20,0 Klass C 20,1 – 36,0 Klass D 37-54
Antal deltagare per klass
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas
enligt tävlingsledningens val.
Tee
I klubbens tävlingar spelar herrar tee 57 damer tee 48. Herrar 70 år eller äldre kan välja tee 57 eller
48 tee om inget annat sägs för specifik tävling. Vid Club 60`s tävlingar framgår val av tee i
tävlingsbestämmelserna för respektive tävling.
Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand
den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning.
I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar
sker enligt den matematiska metoden.
Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen.
Scorekortet är inlämnat när tävlingsledning mottagit kortet.
Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Pristagare med
giltigt skäl att inte närvara vid prisutdelning kan prata med tävlingsledning om att ha ett ombud som
hämtar priset.
Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Tävlingsgreenfee
Spelare från annan klubb eller som är 9-hålsmedlem i Högbo GK som deltar i tävling på Högbo GK
erlägger förutom startavgift en tävlingsgreenfee på 250: - för senior eller 100:- för junior.
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