Tävlingsvillkor kvalificering
– för den individuella tävlingen i footgolf-SM 2019
Övergripande
Tävlingen genomförs enligt:
•
•
•

Regler för SM i footgolf 2019
Spel- och tävlingshandboken, Kap. 1
Lokala regler för tävlingen

Protester
Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i SM Footgolf 2019 ska snarast
framföras till den lokala tävlingsledningen för behandling. Ska SGF:s tävlingskansli avge
yttrande/beslut ska skriftlig protest med kort redogörelse samt uppgifter om
kontaktpersoner snarast sändas till SGF:s tävlingskansli. Därefter behandlar tävlingskansliet
och/eller regelkommittén ärendet och avger ett svar.

Villkor för kvalificeringstävlingen
Arrangör
Arrangörsklubb måste vara medlem i eller associerad till Svenska Golfförbundet. Alla
golfklubbar som har en footgolfbana med godkända hål enligt reglerna, oavsett antal hål, är
välkomna att arrangera SM-kval. Se regler för footgolf.
•
•

Lägg upp footgolfbanan i GIT, OBS EJ HCP-grundande. Genomför kvaltävlingen i GIT
Tävling. Personer utan Golf-ID registreras manuellt med HCP 54. Speltyp: Slagtävling
Avgörande vid lika resultat för kvalplatserna sker genom särspel hål för hål. För
övriga placeringar gäller delad placering vid lika resultat.

Deltagare
•

•

En deltagare måste vara medlem i en svensk idrottsförening som är medlem i
Riksidrottsförbundet, eller ansluten spelare i en association (A) ansluten till Svenska
Golfförbundet
Spelare måste vara född år 2003 eller tidigare.

Omfattning och spelform
Tävlingen spelas minst 9 hål ”Kick Play”
•
•
•
•

Damer
Herrar
Från varje kvalplats går placering 1–4 vidare i varje klass. Väljer en kvalificerad
spelare att inte anmäla sig till SM tillfaller spelarens kvalplats SGF:s tävlingsledning.
Damer och herrar spelar från samma tee och kvalet spelas minst 9 hål.

Anmälan, uttagning, reserver, återbud
Anmälan av spelare görs på golf.se. Där finner du vilka klubbar som arrangerar SMkvaltävlingar. Kontakta respektive klubb för mer information och anmälan till SMkvaltävling.
Anmälningsavgift bestäms av och tillfaller arrangerande kvalklubb. Anmälningsavgiften
betalas före start. Efteranmälan tillåts och efteranmälda spelare erbjuds deltagande i
anmälningsordning om startfältet inte är fullt.

Övriga villkor
1. I anmälningsavgiften ingår minst en inspelsrond.
2. Vid fall av ett allvarligt brott mot SGF:s bestämmelser har tävlingsledningen rätt att
diskvalificera en spelare.
3. Om en deltagare uppträder på olämpligt sätt eller på annat sätt skadar footgolfsportens
rykte har SGF rätt att vidta följande åtgärder:
°
°
°

skriftlig varning
avstängning från deltagande i framtida SM Footgolf
anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd (i allvarligare fall).

Tävlingsregler
Resultatredovisning
Varje spelare är ansvarig för att registrera sitt resultat efter varje hål. Underlåtelse att göra
detta kan medföra diskvalifikation i tävlingen.

Avbrott i spelet
Om tävlingsledningen beslutar om avbrott i spel får spelaren spela färdigt hålet eller avbryta
spelet omedelbart och markera bollens läge.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat
än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Antidoping
En spelare får inte inta några dopingklassade medel. Därför är det en spelares skyldighet att
känna till den av WADA fastställda listan på sådana dopingklassade medel vilken RF följer.
Notera: Spelare som gör sig skyldig till doping kan diskvalificeras från både tävlingen där
spelaren testades och alla efterföljande tävlingar i vilka spelaren spelade tills avstängningen
träder i kraft. Diskvalificering i sådana fall inkluderar även förlust av poäng och prispengar.

”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekort är inlämnat när spelaren helt har lämnat ”Scoring area”.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen
avslutad. För de spelare som kvalificerar sig till SM på Hinton Golf Club – Sofiedal 1–2 juli,
via kvalificering, måste anmälningsavgiften till SM på 301 kronor vara inbetald till SGF:s
tävlingskansli senast den 19 juni.
Se Tävlingsvillkor footgolf-SM individuellt 2019 för anmälan.
I de fall anmälningsavgiften ej är betald förlorar spelaren sin spelplats till SM.

Läs mer om regler Regler för footgolf-SM 2019

