
	  
LOKALA TÄVLINGSBESTÄMMELSER  

CARLSKRONA GK 
 
1. Grunder 
Regler och riktlinjer i SGF Spel- och tävlingshandbok gäller som grund för tävlingsverksamheten i 
klubben. 
Allt tävlingsspel sker enligt Regler för golfspel, antagna av SGF. 
Lokala regler finns anslagna på anslagstavla utanför kansliet och tryckta på scorekortets baksida. 
 
1.1. Avgifter 
Startavgift 
Singeltävling 120 SEK 
Lagtävling 100 SEK/ lagmedlem 
Tävlingsgreenfee 
Singel 220 SEK 
Lagtävling 170 SEK/ lagmedlem 
Juniorer halva priset 
 
1.2. Handicapklasser 
Herrar 
A - 12,2 
B 12,3 - 22,9 
C 23,0 - 36.0 
Damer 
A - 11,7 
B 11,8 - 23,0 
C 23,1 - 36,0 
Icke officiell handicap  
D – (gemensam klass) 
 
1.3. Giltighet 
Dessa bestämmelser gäller 2015. 
Undantag från bestämmelserna anslås vid förekommande tillfälle. 
 
2. Startförbud 
Generellt startförbud råder tävlingsdagar 1 timme före första start till 30 min efter sista start. Första 
starttid efter tävling meddelas i samband med att startlista anslås/publiceras. 
Vid tävling över 36 hål under samma dag, medges starter utanför tävlingen mellan de bägge 
tävlingsrundorna om tiden mellan sista start för första rundan och första start för andra rundan är minst 
2 timmar. Då gäller start 30 min efter sista start för första tävlingsrundan till 45 min före första start för 
andra tävlingsrundan. 
Vid tävling med sk Kanonstart gäller startförbud fr.o.m kl 0.00 till 30 min efter "sista bollen" passerat hål 
nr 1. 



 
3. Anmälan 
Anmälan till tävling är bindande, vid förhinder att deltaga skall detta anmälas till kansliet i god tid före 
första start i tävlingen/klassen. 
Anmälningstiden utgår normalt kl 12.00 två dagar innan tävlingen. Anmälan görs per telefon till kansliet 
eller via internet. Anmälan ska innehålla golfid, klubbtillhörighet (om ej CGK), namn, exakt hcp och 
eventuella önskemål om tidig/sen start. Efteranmälan godtages ej. 
 
4. Lottning 
Lottning sker så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång, startlista anslås på anslagstavlan 
utanför kansliet, senast kl 15.00 två dagar innan tävlingen. Startlistan publiceras på www.golf.se. 
Önskemål om tidig/sen start tillgodoses så långt möjligt, men ingen garanti för inlottning enligt 
önskemål. Tidig/sen start gäller inom klassen. 
Lottning sker klassvis utan handicapordning eller hänsyn till anmälningsordning. 
Vid inlottning av spelare från reservlista ska inlottning ske i spelarens klass. 
Starttider lottas så att A-klassen går ut först, därefter i tur och ordning, B-, C och i förekommande fall D-
klassen. 
Deltagare är själva ansvariga för att ta del av sin egen starttid. 
 
5. Deltagande/genomförande 
För deltagande i singeltävling med A-, B- och C-klass krävs oficiell handicap. (Se handicapindelning 
ovan). 
I partävling ska minst en av spelarna ha officiell handicap, spelare med inofficiell handicap deltar med 
hcp 36.0. 
För att tävlings ska genomföras krävs minst 21 anmälda deltagare. Är antalet spelare i en klass mindre 
än 7, spelas en sammanslagen klass A och B eller B och C. Då tävling arrangeras med D-klass gäller 
denna bestämmelse ej för D-klassen. 
 
6. Prisutdelning 
 
CGK REGLER VID TÄVLINGAR AVSEENDE PRISBORD OCH PRISUTDELNINGAR 
 
Inriktningen är att prisbordet ska innehålla minst ett pris till varje påbörjat 7-tal deltagare. Ex. Om 
Krögarn´s Scramble har 75 lag som anmäler sig skapas ett prisbord med 10 priser. 
 
Ett prisbord kan vara öppet (pristagaren väljer pris fritt på bordet) eller stängt (ingen valmöjlighet). Det 
är upp till tävlingssponsor i samverkan med tävlingsledningen att avgöra alternativ. Sponsorn kan 
besluta om andra förutsättningar. 
Grundregeln är att pristagarna personligen skall avhämta priset i samband med prisutdelning. 
  
Avsteg från denna regel görs enligt följande: 
Tävlingsdeltagare kan ge annan person fullmakt att avhämta pris vid prisutdelningen. Detta meddelas i 
god tid till tävlingsledningen genom att skriftligen lämna namn på den som är ombud. 
Tävlingsledningen/tävlingsfunktionärer får ej användas som ombud. 



  
Om pristagare eller ombud inte finns på plats vid prisutdelningen skall tävlingsledningen avlägsna 
lämpligt pris från prisbordet och detta kan därefter avhämtas på klubbens kansli. 
  
Ej avhämtat pris tillfaller efter 2 veckor CGK tävlingskommitté. 
Övriga detaljer kring priser, prisutdelning och prisbord hänvisas till SGF Spel- och tävlingshandbok 
2012-2015. 

	  


