Tävlingsvillkor Footgolf-SM 2021,
individuell klass
LAHOLMS GOLFKLUBB, 14–15 AUGUSTI
Övergripande
Tävlingen genomförs enligt:
•
•
•
•

Regler för Footgolf-SM 2021
Lokala regler för tävlingen (anslås på plats)
Spel- och tävlingshandboken kapitel 1
Beroende på coronasituationen, eventuellt enligt tillfälliga kompletterande
tävlingsvillkor med anledning av Covid-19 (uppdatering kommer)

Protester
Protester med anledning av händelser/beslut i Footgolf-SM ska snarast framföras till den
lokala tävlingsledningen för behandling.
Överklagan av beslut kan göras till i följande ordning:
1. SGF:s Tävlingsavdelning,
2. Regelkommittén (RK) (prövningstillstånd krävs),
3. Riksidrottsnämnden (RIN) (prövningstillstånd krävs).
Överklagan av beslut ska göras skriftligt med kort redogörelse samt kontaktuppgifter till för
ärendet berörda personer och vara SGF:s tävlingskansli tillhanda senast tre veckor från det
att tävlingen är avslutad.
Vid överklagan till RK eller RIN måste överklagan vara respektive instans tillhanda senast tre
veckor efter det att beslut meddelats av lägre instans.

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 2005 eller tidigare.

Anmälan, uttagning, reserver, återbud
Anmälan görs via anmälningslänken på golf.se/footgolf-SM. För att anmälan ska godkännas
måste anmälningsformuläret vara fullständigt ifyllt och anmälningsavgiften vara betald.
Anmälningstidens utgång är 24 juli klockan 12.00. Anmälningsavgiften är 303 kronor per
spelare och betalas i samband med anmälan.
Vid fler anmälda spelare än det finns platser i tävlingen (överanmälan) görs uttagning av
deltagare enligt följande:
1. Placering 1–10 från SM 2020 damer respektive herrar
2. Fem (5) wildcards per klass (SGF fördelar)
3. Anmälningsordning
Om dam- eller herrklassen inte fyller sina maximalt 75 platser tillfaller resterande platser det
andra könets klass.

Tävlingsformat
Tävlingen spelas över 36 hål (2x18 hål) ”Kick Play”. med rond 1 den 14 augusti 2021 och
finalrond den 15 augusti 2021.
Tävlingen genomförs i en dam- och en herrklass. Startfältet är maximerat 150 spelare, 75
kvinnor och 75 män. Alla deltagare spelar från samma tee.

Avgörande vid lika resultat
Avgörande vid lika resultat för placering 1–3 sker genom särspel hål för hål. För övriga
placeringar gäller delad placering vid lika resultat.

Övriga villkor
1. I anmälningsavgiften ingår minst en inspelsrond den 13 augusti klockan 12.00–17.00
(preliminärt). I mån av plats får deltagarna spela fler inspelsronder.
2. Vid fall av ett allvarligt brott mot SGF:s bestämmelser (Spel- och tävlingshandboken
kap 1) 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 Footgolf-SM
• Anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd

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 är ansvarig för att känna till RF:s regler mot doping (stadgar, reglemente,
föreskrifter) och metoder som anges i Dopinglistan publicerad av WADA (världsantidopingbyrån). Spelaren är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte
kommer in i sin kropp. Det är inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att
fastställa dopingbrott (strict liability) om en spelare fått i sig förbjuden substans.
Notera: Vid fastställt dopingbrott i samband med tävling diskvalificeras spelaren, eventuella
rekordnoteringar stryks och resultatlistan justeras. Detta gäller även alla efterföljande
tävlingar i vilka spelaren spelade tills avstängningen träder i kraft. Diskvalificering i sådana
fall inkluderar även förlust av poäng och prispengar. Vid lagtävling gäller tävlingsvillkoren
för aktuell tävling för diskvalificerad spelare.
”Scoring area” – scorekortsinlämning
Platsen för scorekortsinlämning anges i de kompletterande lokala reglerna för varje tävling.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen
avslutad.

Prisutdelning
Segraren erhåller RF:s mästerskapstecken, SM-medaljen, i guld.
Placering 1–3 erhåller SGF:s medalj i guld, silver och brons. (Spelare som inte är medlem i en
idrottsförening ansluten till RF eller spelare i golfklubb associerad till SGF som kategori A1
eller A2 får inte ta emot RF:s mästerskapstecken.)
Prisutdelning kommer att anordnas om coronasituationen tillåter. Tävlingsvillkoren kommer
att uppdateras med information närmare mästerskapet.

Tävlingskommitté
John Lindberg (tävlingsansvarig), Johan Kannerberg (publikansvarig) och Laholms GK
(projektledare).

