Golfhuvudstaden Halmstad Tour- By Ping 2021
Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av
• Regler för golfspel
• Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3
• Nedan angivna tävlingsvillkor och lokala regler
• De lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställt

Tävlingsvillkor

Brott mot tävlingsvillkor kan medföra diskvalifikation.

1. Deltagare

Ett lag måste bestå av två spelare för att få delta. Följande krav ställs på lagmedlemmarna:
Medlemskap
Alla lagmedlemmar måste vara aktiva medlemmar i en golfklubb.
Ålder
Tävlingen är öppen för golfare födda 2003 eller tidigare, förälder kan spela med junior
mellan 12-17 år, genom att anmäla er per telefon till tävlingsledningen på golfklubben där ni
vill spela.
Handicap
Handicapgränsen är 54 och högsta handicap som får tillgodoräknas är 36,0. Alla spelare
måste ha registrerat minst 4 handicapronder från 1 januari 2021 för att få delta.
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 finalen. Om en spelare skulle kvalificera
sig till final med fler än ett lag måste spelaren välja vilket lag hon/han ska delta med i finalen.

2. Omfattning och spelform

Tävlingen består av 17 deltävlingar på 17 anläggningar, en finalhelg som spelas i Halmstad
17-18 september. Tävlingen spelas i en klass och enligt spelformen 2-manna Scramble
Lagtävling - slagspel. Minimum 20 startande lag och rekommenderat max antal lag är 54 per
deltävling. Startomgången genomförs med gemensam start (shotgun)
Kvalificering
Tävlingen är en deltävling i en större tävlingsturné. Lagen på 1:a och 2:a plats kvalificerar sig
till finaltävlingen i Halmstad som avgörs 17-18 september.
För att få delta i final måste en av de två lagmedlemmarna vara samma som på deltävlingen.
Lag som lämnar återbud till finalen ersätts av tävlingsarrangören. I deltävlingarna och i
finalen spelar damer från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar.
Spelprogrammet för 2021 finns angivet på www.svenskgolfevent.se Respektive spelare måste
välja 7 utslag var, 4 är valfria.

Spelform
Spelformen är 2-manna Scramble med löpande start. Varje lag består av två lagmedlemmar.
Båda 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 7 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 bägge spelarna haft
möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra
råd.
Vi tillåter även tap-in och att man står i den förlängda linjen (för att slippa diskussioner kring
detta)
Handicapreducering och spelhandicap
Tvåmannalag:
1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sitt spelhandicap med 0,5.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sitt spelhandicap med 0,2.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. 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 sammanlagt 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 och återbud hanteras i enlighet med klubbens riktlinjer. Anmälningsavgiften
bestäms av respektive arrangörsklubb. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan
godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 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 25 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. Huruvida detta
sker digitalt eller fysiskt får rekommendationer och restriktioner avgöra vid
genomförandedatum. Priser som inte avhämtas av laget eller ombud för laget vid
prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Deltagande i finalen
Golfhuvudstaden/ Svensk Golf kommer att bekosta boende 1 natt i dubbelrum inkl. frukost,
2 dagars golfspel, 1 trerätters middag på fredagen inkl. 2 dryck till mat samt kaffe. 1 lunch
efter finalvarvet på lördagen.
Vad som inte ingår: resa till och från Halmstad, tilläggsbeställningar likt uppgradering,
enkelrum och extra nätter. Mat utanför det som är bokat av touren och andra ev. inköp som
görs på egen hand.
”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat 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.

Lokal regel
Transportmedel
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel.
Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Tävlingsbestämmelserna är godkända av Svensk Golfförbundet.

