Lokala regler och tävlingsvillkor 2021
för Allerum Golfklubb
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och
tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler. Godkända
av Skånes Golfförbund

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna i receptionen.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida
inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat

sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av linjen mellan vita pinnars/stolpars bansida
(insida) i marknivå.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska
föremål

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt
angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp och en vit ring
mellan de två färgerna, är en spelförbudszon som ska behandlas som
mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under
arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket
gett upphov till djupa fåror genom sanden.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Alla plattor för pliktområden
2. Alla avståndsmarkeringar som markerar 200, 150, 100 och 50 meter
till greenens mitt.
3. Referensmarkeringar (höga riktpinnar i ruffen målade i svartvitt)
c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green
1. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat
föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen

och inom två klubblängder från bollen.
Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.
c) Organiska delar av banan
Gärdesgårdar är organiska delar av banan.

3. Green (Regel 13)

Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från
green av misstag träffar:
- spelaren,
- klubban som används av spelaren för att slå slaget eller
- ett djur definierat som ett löst naturföremål (tex maskar, insekter och
liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

1. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning.
a. Under en tävlingsrond för en spelare eller dennes caddie inte åka
med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när
det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans
har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb att använda
transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten
för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker
mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

1. Sätt att avbryta och återuppta spelet.
a. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att
signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att
signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade
gånger). Plikt se Regel 5.7b.
När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla
övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna i
tävlingsinbjudan och vid anslagstavlan i klubbhuset.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar om inget annat
bestämts för en enskild tävling.

Riktlinjer för spelarens uppförande (Regel 1.2)
Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att följa Regel 1.2a.
Brott mot Regel 1.2a kan medföra diskvalifikation men även följande:
- Avstängning från deltagande i klubbtävlingar
- Ej uttagen att representera Allerum GK i seriespel
- Anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd
Husdjur
På tävlingar är det inte tillåtet att ta med husdjur.
Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast kl.12.00 fyra dagar före
tävlingen. Anmälan görs i GIT:
1. Via Internet (mingolf.golf.se),
2. Via golfterminalen i klubbhuset,
3. Via receptionen direkt eller per telefon.
Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordningen. För
deltagande ska årets spelavgift för aktivt medlemskap vara erlagd.
Önskan om tidig respektive sen start kan göras i anmälan. (Normalt
gäller start i klassordning)
Spelaren ska se till att exakt handicap är uppdaterad i GIT och om
handicapen är fel ska spelaren justera detta i före start.
Anmälningsavgiften måste vara betald före start och är öppen via
MinGolf från att anmälan öppnas. Det går också att betala i
receptionen från att lottningen är genomförd.
Startavgifter / tävlingsgreenfee
- Singel: 120 kr/spelare. Par: 240 kr/par om inget annat anges i
inbjudan.
- Gäst, även greenfeemedlemmar (och vardagsmedlemmar vid spel på
helgdag) betalar, utöver startavgift, greenfee som reducerats till 400
kr om inget annat anges i inbjudan.
Frikort, (SGF:S introduktionskort, sponsorbollar etc.) eller liknande får
inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.
Avanmälning efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med
gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se
Spel- och tävlingshandboken sidan 80.
Efteranmälan är möjlig om platser finns tillgängliga. Reserv kan efter
lottning ersätta utebliven deltagare för att fylla ut ev. 2-boll till 3-boll.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat anges.
A-klass: +8,0-12,4
B-klass: 12,5-22,1 (Herr) 12,5-24,1 (Dam)
C-klass: 22,2-35,4 (Herr, 24,2-35,7 (Dam)
D-klass: 35,5-54,0 (Herr), 35,8-54,0 (Dam)
Vid färre än 10 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman
med en annan klass eller ställas in enligt tävlingsledningens beslut.
Tee i klubbtävlingar
På klubbens tävlingar används tee 57 för herrar och tee 51 för damer.
Herrar 75+ och damer 70+ kan välja tee 51 respektive 48 om inget
annat anges.
Paus
Under tävling har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet och ta
en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.
Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden
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 vinnaren genom särspel hål för hål
med start på hål 17 och därefter hål 18 osv. Övriga placeringar sker
enligt den matematiska metoden.
Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas
över disk i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har
lämnat klubbhuset.
Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelning tillfaller nästa
pristagare om inte ombud är meddelad tävlingsledningen.
Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av
tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Startlista
Startlista publiceras på golf.se och på anslagstavlan senast dag före
tävling.

