Swedish Golf Team Invitation
Barsebäck Resort
8 - 9 oktober 2022

TÄVLINGEN SPELAS ENLIGT DE GÄLLANDE UPPLAGORNA AV:
Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3 och SGF:s Regelkort
Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel.
Slagspel -Två slags plikt.

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER
Dessa kompletterande lokala regler och tävlingsvillkor upphäver alla andra lokala regler och
tävlingsvillkor på klubben

Out of bounds (Regel 18.2)
•
•

Hål 1 och 7. Out of Bounds definieras av stängslet mot driving rangen.
Hål 8. Out of Bounds definieras av staketet till vänster och bakom green.

Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål) Regel 16
1. Mark under arbete (lättnad utan plikt)
• När en boll ligger i en bunker är områden i bunkern där sand har förts bort av rinnande vatten
•

vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden, mark under arbete.
Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas
bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel
16.1.

2. Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt)
•
•
•

Planteringsgropar innehållande träflis.
Avståndsplattor.
Träd eller buske med stödpinne.

Caddieförbud Regel 10
Regel 10.3a har modifierats på detta sätt: En spelare får inte ha en caddie under ronden.
Plikt för brott mot den lokala regeln:
• Spelaren får den allmänna plikten på varje hål under vilket spelaren får hjälp av en caddie.
• Om överträdelsen sker eller fortsätter mellan två hål får spelaren den allmänna plikten på
nästa hål.

INLÄMNING AV RESULTAT – Recording Area
Omgående efter avslutad rond beger sig spelaren till Recording Area och rapporterar resultatet till
Recorder.
Efter Rond 1 får spelaren ett nytt scorekort för rond 2
Recording Area finns i ”markerat område i högra delen av klubbhuset och för Rond 1 även i tältet vid
10:nde tee.

LIVESCORING
Livescoring kommer att ske av spelarna själva. Kod skickas ut före start.
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TÄVLINGSVILLKOR
Spelform
36 + 18 hål slagspel över 2 dagar. Start från 2 tee. Dag 1 36 hål med ”continuous start”.
”Lunch” dag 1
Delas ut efter att spelarna har lämnar recording Area.

Tee: Vita och blå SGF teemarkeringar.
Live Scoring: Livescoring kommer att ske löpande av spelarna själva. Kod skickas ut före start.

Rondtid: 4:20
Avgörande vid lika resultat
Särspel hål för hål tillämpas för att utse vinnare. För övriga lika resultat gäller delad placering.

ÖVRIGA VILLKOR
Tävlingsledningen har rätt att tillämpa Care for the Course enligt Teen Tour tävlingsvillkor 1.5.1

TÄVLINGSORGANISATION

Tävlingsledare

Anna Magnusson
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Rules Official
Tournament Coordinator

Carl Magnusson
Niclas Fasth
Caroline Hedvall
Anders Olén
Peter Björklund
Bengt Carlsson
Rikard Zetterström

Tävlingsledning med rätt att fatta beslut enligt Regel 20 är Tournament Director, Rules Officials och
Tävlingsledaren.

Domare tillkallas genom att ringa 0707 – 17 12 77

