Allmänna regler för Damernas tävlingar på Lagans GK

Klubbens tävlingsbestämmelser gäller för damtävlingarna. Detta innebär följande:

Allmänt

Rätt att delta har medlemmar i Lagans GK och gäster (medlemmar i erkänd golfklubb) med officiellt
handicap (max 54,0) om inget annat anges. Gästande spelare betalar utöver startavgift en
tävlingsgreenfee (50 % av ordinarie greenfee) om inget annat anges. Frikort (ex. SGF:s och PGA:s
introduktionskort etc.) kan inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.
Tävlingsavgifter: Onsdagstävling 50 kr och måndagstävling 30 kr. Betalas enligt instruktioner i
damrummet. Tävlingarna Vandringspriset och Blåslaget kan endast vinnas av medlem i Lagans GK.
Medlemmar från andra klubbar får dock gärna vara med i tävlingen.

Världshandicapsystem från 1 mars 2020

Från och med nu blir det extra viktigt att du registrerar alla dina golfrundor (från 9 hål till 18 hål).
Systemet räknar ut din nya hcp som visas dagen efter spel.

EGA Exakt Tävlingshandicap

För att erhålla pris i onsdagens damtävling på Lagans GK ska spelaren inneha EGA Exakt
Tävlingshandicap. Detta gäller både för deltagande i par/lag och individuella tävlingar om inget annat
anges i tävlingsinbjudan. Damnian på måndagar är däremot öppen för deltagare utan EGA Exakt
Tävlingshandicap.

Anmälan

Anmälan till onsdagens tävlingar görs på dataterminalen i klubbhuset, min golf på golf.se eller via
telefon till shop/kansli. Anmälningstiden utgår då inget annat anges kl. 9.00 tisdagar. Efteranmälan
får ske, och i så fall mot dubbel startavgift. På måndagar är det spontangolf med första start kl 17.10
men för att lottningen ska kunna genomföras måste man vara på plats minst 15 minuter innan eller
meddelat tävlingsledningen att man är på väg. På onsdagar kan du välja att spela kl 9, 14 eller 16 om
inget annat har angetts. I september väljer du kl 9 eller 14.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång till onsdagens tävlingar, utan giltig anledning, debiteras
med gällande startavgift. Spelare som uteblir från start utan giltig anledning, debiteras med dubbel
startavgift och kan stängas av från deltagande i tävling under nästkommande två veckor. Avgiften
skall vara betald före start i nästa tävling.

Start i tävling

Spelare skall betala startavgift kontant eller via swish enligt anvisningar i damrummet och hämta sitt
scorekort senast tio minuter före start. Den som betalar sist vid starttiden (9, 14 och 16) lägger
kuvertet i skåpet. Tänk på risken att pengarna kan försvinna om de ligger framme hela dagen.
Efter tävling lämnas scorekortet i anvisad låda i damrummet. OBS scorekort skall alltid lämnas in även
om man har brutit tävlingen.

Prisutdelning

Prisutdelning sker i de allra flesta damtävlingar vid den gemensamma avslutningen i september. Kan
man inte delta kan man vidtala någon som kan ta emot priserna, i annat fall delas de ut till de som är
närvarande. Vissa av damtävlingarna har prisutdelning direkt efter tävling, kravet är att vara på plats
då i annat fall delas de ut till de som är närvarande.

Övrigt

Hundförbud gäller vid tävling. Tävlingskommittén (Damkommittén) förbehåller sig rätten att göra
ändringar som kan vara erforderliga. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan.

