Svensk Golf Garmin Tour 2018
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av
 Regler för golfspel
 Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, 3 och 4
 Nedan angivna villkor för tävling
 De lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställt.

Villkor för tävling
1. Deltagare
Ett lag måste bestå av fyra spelare för att få delta. Följande krav ställs på lagmedlemmarna:
Medlemskap
Alla lagmedlemmar måste vara aktiva medlemmar i en golfklubb.
Ålder
Minst två lagmedlemmar måste vara födda 1998 eller tidigare. Lagmedlem som är född 1999
eller senare måste ha målsmans godkännande för att få delta i semifinal och final.
Handicap
Handicapgränsen är 54 och högsta exakta handicap som får tillgodoräknas är 36,0. Alla
lagmedlemmar måste ha tävlingshandicap.
Övrigt
En spelare kan delta i flera kvaltävlingar. Ett helt lag kan endast delta på en kvaltävling per
dag. En spelare kan bara vara lagmedlem i ett lag i semifinalen. Om en spelare skulle
kvalificera sig till semifinal med fler än ett lag måste spelaren välja vilket lag hon/han ska
delta med i semifinalen.

2. Omfattning och spelform
Tävlingen består av 28 kvaltävlingar på 14 anläggningar, en semifinal som spelas i Sverige
och en final som spelas utomlands. Varje shotgunstart är en kvaltävling. Båda
startomgångarna genomförs med gemensam start (shotgun); en på förmiddagen och en på
eftermiddagen. Startfältet i varje startomgång är maximerat till 25 lag.
Kvalificering
Det segrande laget i varje startomgång kvalificerar sig till semifinal som spelas på Ekerum
Resort den 7-8 September 2018. Av de 28 deltagande lagen i semifinalen kvalificerar sig de
fyra högst placerade lagen till final som spelas på Thracian Cliffs i Bulgarien den 23-30
September 2018. För att få delta i semifinal och final måste tre av de fyra lagmedlemmarna
vara desamma som i föregående steg. Lag som lämnar återbud till semifinal eller final ersätts
av lag i resultatordning från aktuell startomgång. I kvaltävlingarna och i finalen spelar damer
från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar. Spelplatser för
kvaltävlingarna finns angivna på www.svenskgolfevent.se.

Spelform
Spelformen är Texas Scramble fyrmannalag slagtävling netto. Varje lag består av fyra
lagmedlemmar. Samtliga lagmedlemmar slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från
vilket läge (från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Laget måste välja
minst fyra slag från tee av varje lagmedlem. Lagmedlemmarna placerar därefter sina bollar,
inom en klubblängd (dock inte närmare hålet) på spelfältet och inom ett scorekort på green,
i valfri ordning och spelar sina slag. En klubblängd kan inte ta laget ur ett hinder men det går
bra att flytta från exempelvis semiruff till fairway. Spelet fortsätter på samma sätt, dock får
det ursprungliga läget i bunker återskapas genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla
spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat.
Lagmedlemmar får ge varandra råd.
Handicapreducering och spelhandicap
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,15.
Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1.
Spelaren med fjärde lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,05.
Produkterna från punkt 1–4, inklusive eventuella decimaler, adderas.
Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.

3. Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
1. Spelhandicapmetoden (lag med lägre sammanlagd spelhandicap rangordnas före)
2. Matematiska metoden (lägsta sammanlagda bruttoresultat på de sista 9, sista 6, sista 3
och sista hålet rangordnas före)
3. Lottning

4. Anmälan och återbud
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång bestäms av varje enskild
tävlingsledning. Anmälningsavgiften i varje kvaltävling är 1000 kr/lag. Vid återbud efter
anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Godtagbara skäl,
se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken.
Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.
Överanmälan
Anmälningsordning gäller som urvalsprincip när fler lag anmält sig än det finns platser i
tävlingen. De 24 först anmälda lagen i varje startomgång erbjuds plats i kvaltävlingarna.

5. Övriga villkor
Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje startomgång är avgjord. Priser som inte
avhämtas av laget eller ombud för laget vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Deltagande i finalen
Svensk Golf kommer att bekosta resan till finalen och nedan ser ni vad som ingår.
Finalresa inkluderar flyg t/r stockholm-varna airport, transfer t/r flygplats hotell, finaltävling,
boende 7 nätter i dubbelrum, greenfee 5 dagar och 7 frukost och 6 middagar exkl dryck.
Vad ingår inte? Resan t/r Stockholm Arlanda, all dryck förutom en alkoholfri måltidsdryck, ev
tilläggsbeställningar likt uppgradering, mat utanför det som är bokat av Svensk Golf, lunch
och andra ev inköp som görs på egen hand.
”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat enligt regel 6-6c när laget har lämnat sitt scorekort till
tävlingsledningen och lämnat platsen för inlämning.
Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen
avslutad.

Överträdelse
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att laget diskvalificeras i tävlingen.

Tävlingsregel
Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat
än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Tävlingsbestämmelserna är godkända av Svensk Golfförbundet.

