Så här spelar vi golftävling på Rya GK från 1 juli 2020
Allmänt innan Tävling
•

•
•
•
•

•

Start från ett Tee - Enligt golfförbundets rekommendationer kommer alla Ryas
tävlingar under resten av säsongen att genomföras med start från ett tee, dvs. inga
kanonstarter.
Startavgift - Notera att din startavgift ska betalas i samband med anmälan oavsett
om den görs via Min Golf eller på annat sätt.
Scorekort - Scorekorten kommer att delas ut av starter på första tee.
Prisbord - Vi kommer ställa upp dagens prisbord på första tee där även sponsorn
kommer har möjlighet att vara representerad.
Publik- och caddieförbud
o Golfklubben ansvarar för att förbudet mot allmänna evenemang och
tillställningar som omfattar minst 50 personer i ordningslagen följs utan avsteg.
Det är därför inte tillåtet med publik på tävlingarna.
o Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar.
Krav att avstå deltagande i tävling
o Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på
sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
o Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får
tilldelas en sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp.

Under Tävling
•
•

•

•

Ankomma klubb - Spelare ombeds ankomma till klubben max en timme före sin
starttid
Scorekort - Varje spelar för sin egen score samt vald markörs score, dvs inget byte
av scorekort. Efter ronden är det valfritt att få en signatur från markören, men det
går lika bra med ett verbalt godkännande när man går igenom scoren efter rond.
o Enligt SGF - Man kan tillfälligt tillåta metoder för resultatrapportering i slagspel
som inte helt överensstämmer med Regel 3.3b, eller som inte
överensstämmer med de normala rutinerna enligt Regel 3.3b.)
Flaggstången - Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green.
Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda
handske, alternativt med en klubba.
Hålet - När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

•

Bunkrar - Krattorna desinficeras varje dag och handske bör användas vid krattning.
Det är dock frivilligt att använda bunkerkrattorna. Om krattan ej används skall
spelaren efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med
sin fot eller en klubba. Rya har dessutom valt att utnyttja möjligheten att inför
nedanstående lokala regel för bunkrar.
Lokal regel ”lägesförbättring i bunker”
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en
klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Efter Tävling
•
•
•

Inlämning Score - Efter avslutad rond läggs scorekorten på av tävlingsledaren
anvisad plats.
Avslutad Tävling - I samband med inlämnande av scorekortet anses din
tävlingsrond vara avslutad.
Avlägsnad - Spelare ombeds lämna klubben senast en timme efter avslutad rond och
undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

Prisutdelning
•

Tyvärr kommer vi inte kunna hålla en samlad prisutdelning efter tävlingen, däremot
kommer pristagarna kunna hämta sina priser från tävlingsledningen enskilt senast 30
min efter sista spelarna kommit in. Vid förhinder samma dag finnes möjlighet att
hämta priset senare.

Avslutningsvis uppmanar vi alla att hålla minst 2 klubblängders avstånd!

