Spelarmanual Swedish Golf Tour 2020

Gäller även tävlingar i Nordic Golf Tour (NGT) som inte ingår i Ladies European Tour Access
Series (LETAS)

Övergripande

Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande
publikationerna av:
•
•
•
•

Regler för golfspel
Spel- och tävlingshandboken 1–3
Kompletterande lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor
SGF:s Regelkort

För tävlingar som ingår i LETAS – se LET Access Series Rules and Regulations (länk kommer).

Protester

Protester med anledning av händelser/beslut i Swedish Golf Tour Damer 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.

Allmän information

Swedish Golf Tour (SGT) är Sveriges professionella golftour. SGT har spelats sedan 1988 och
är starkt bidragande till att Sverige har så många framgångsrika spelare på de internationella
proffstourerna.
SGT är fjärde nivån i det internationella toursystemet som möjliggör för spelarna att
kvalificera sig vidare till högre internationella tourer. SGT är undertour till Nordic Golf Tour
(NGT) där majoriteten av tävlingar också ingår i LET Access Series.
SGT:s verksamhet drivs inom ramen för SGF och SGF Affärsutveckling AB från SGF:s kansli i
Idrotten Hus. SGF äger samtliga kommersiella rättigheter för SGT och har det totala ansvaret
för att genomföra och utveckla tävlingarna.

Nyheter
•
•
•

•

Det krävs inte längre betald Tour- eller administrationsavgift för att få delta.
Anmälningsavgiften höjs, se 1.2.1.1.
Tävlingarna spelas utan cut om inget annat anges i de kompletterande
tävlingsvillkoren.
Fördelning av prispengar har förändrats, se 1.5.3.
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Förkortningar

TD
TC
TL
FD
DD
GK
SGT
NGT
LETAS
PGA
SGF

Tournament Director
Tournament Coordinator
Tävlingsledare
Förbundsdomare
Distriktsdomare
Arrangörsklubben
Swedish Golf Tour
Nordic Golf Tour
Ladies European Tour Access Series
Professional Golfers’ Association of Sweden
Svenska Golfförbundet

Kontaktinformation
www.swedishgolftour.se
www.nordicgolftour.se
Besöksadress
Idrottens Hus
Skansbrogatan 7
Stockholm

Postadress (post)
SGF Affärsutveckling AB
Box 11016
100 61 Stockholm

Leveransadress (paket)
SGF Affärsutveckling AB
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Svenska Golfförbundet
Sofia Pettersson

08-622 15 69

sofia.pettersson@golf.se

Tävlingsvillkor och regler
Magnus Grankvist
Claes Grönberg

08-622 15 88
08-622 15 82

magnus.grankvist@golf.se
claes.gronberg@golf.se

Ekonomi och prispengar
Maria Lundin

08-622 15 14

maria.lundin@golf.se
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1. Tävlingsvillkor

Brott mot tävlingsvillkor kan medföra diskvalifikation.

1.1 Deltagare
1.1.1 Spelarkategorier

Tävlingarna är öppna för alla spelarkategorier; amatörer (AM), medlemmar i Professional
Golfers’ Association (PGA), Non-Amateurs (NA) och spelare under reamatörisering (REAM).
På SGT damer får endast kvinnor delta.
NA med medlemskap i en svensk golfklubb måste ha betalt den årliga avgiften (1000 kr) för
att få delta i tävlingar med prispengar (NA-avgiften). NA utan medlemskap i en svensk
golfklubb omfattas inte av kravet på betald NA-avgift.

1.1.2 Handicap
1.1.2.1 Handicapgräns
Handicapgränsen är 8,4.

1.1.3 Medlemskap

En deltagare med svenskt medborgarskap måste vara medlem (ej passiv) i en svensk
golfklubb, som har medlemskap i SGF (M), eller i en association (A) ansluten till SGF, eller i en
utländsk golfklubb eller ett i ett utländskt golfförbund.

1.2 Anmälan, uttagning, registrering och återbud

SGF administrerar anmälan, uttagning och publicering av deltagar- och reservlistor.

1.2.1 Anmälan

Alla anmälningar till tävlingar måste göras genom anmälningssystemet till SGT. Anmälan på
annat sätt accepteras inte. Anmälningstidens utgång är 12.00, 14 dagar före första
tävlingsdag. Det är spelarens eget ansvar att anmälan har utförts på korrekt sätt. När
spelarens namn finns på anmälningslistan har anmälan utförts korrekt.
Undantag: Ljunghusen Links Open där de 54 spelare från Teen Tour som utökar startfältet tas
ut enligt Teen Tours kategorisystem. En spelare som är född 1999 eller senare och som är
amatör (AM) måste anmäla sig via Teen Tours anmälningssystem.
1.2.1.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften betalas via anmälningssystemet för SGT vid registrering, senast 18:00
två dagar före första tävlingsdag. Samtliga anmälningsavgifter till tävlingar som spelas på
svensk mark, oavsett belopp, inkluderar 6 % moms. Samtliga anmälningsavgifter till tävlingar
som spelas på internationell mark, oavsett belopp, är momsfria.
Anmälningsavgift PGA och NA: 1400 kr
Anmälningsavgift AM och REAM: 900 kr
I anmälningsavgiften ingår tävlingens banguide, rangebollar och hyrvagn.
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1.2.2 Avanmälan

Avanmälningar görs via anmälningssystemet före anmälningstidens utgång. Efter
anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en anmäld spelare inte avser att
delta.

1.2.3 Överanmälan och uttagning

Uttagning görs normalt samma dag som anmälningstiden utgång. De anmälda spelarna
tilldelas en kategori efter gällande kategorisystem och sorteras efter denna.
1.2.3.1 Kategorisystem
Uttagning till tävlingar görs enligt kategorisystemet som finns på hemsidan.
1.2.3.2 Wild Card
Arrangörsklubben har rätt till ett antal wild cards som regleras i avtalet mellan SGF och
arrangörsklubben. Arrangörsklubben måste, till SGF, namnge de spelare man vill ge wild card
före registreringstidens utgång. Observera att handicapgränserna gäller även för wild cards,
se 1.1.2.1.

1.2.4 Deltagarlista och reservlista

Deltagarlista och reservlista publiceras normalt på hemsidan dagen efter anmälningstidens
utgång.

1.2.5 Registrering

En uttagen spelare måste registrera sig för att få delta. Registrering görs genom att betala
anmälningsavgiften för tävlingen via anmälningssystemet senast 18.00 två dagar före första
tävlingsdag. Registrering på annat sätt accepteras inte. Spelare som inte registrerar sig
betraktas ha lämnat återbud.

1.2.6 Återbud

Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en anmäld spelare inte avser
att delta. Spelare som är uttagen till tävling och som lämnar återbud är skyldig att betala
anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl finns. Återbud kan lämnas på två sätt:
•
•

Före registreringstidens utgång lämnas återbud till SGF. Spelare som inte registrerar
sig betraktas ha lämnat återbud.
Efter registreringstidens utgång lämnas återbud till TD för tävlingen. Se aktuell
tävling på hemsidan för kontaktuppgifter.

1.2.7 Reserver

Vid återbud kallas reserver av SGF. Deltagarlistor och reservlistor uppdateras på hemsidan.
Reserver måste vara tillgängliga på det telefonnummer som finns registrerat i deras profil i
anmälningssystemet från registreringstidens utgång. Om reserven inte svarar när SGF ringer
kontaktas nästa spelare på reservlistan och reserven riskerar att förlora möjligheten att spela
tävlingen.
Spelare som anmält sig till tävlingen, men som är reserv och inte finns med på startlistan till
första ronden, har möjlighet att anmäla sig som standby-reserv genom att kontakta TD för
tävlingen. Om flera standby-reserver finns på plats tas de in i den ordning som de finns i
reservlistan. TD ansvarar för standby-reserver.
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1.2.8 Dubbelanmälan

Spelare som anmält sig till en tävling på SGT har även rätt att samtidigt anmäla sig till tävling
på högre nivå (Ladies European Tour m.fl.). En spelare som accepterat deltagande i sådan
tävling måste snarast avanmäla sig/lämna återbud till SGT-tävlingen. Ett återbud i dessa fall
accepteras utan krav på erlagd anmälningsavgift. Endast genom wild card kan sedan
spelaren, efter till exempel missad cut eller efter det att spelaren blivit utslagen i
matchtävling, erhålla plats i SGT-tävlingen igen.

1.2.9 Efteranmälan

Efteranmälan tillåts och görs till SGF. Efteranmälningar placeras efter de spelare som anmält
sig före anmälningstidens utgång och tas emot i anmälningsordning.

1.2.10 Uteblivande från tävling

Registrerad spelare som inte kommer till start, som inte har meddelat TD och som inte har
godtagbara skäl för att inte komma till start, blir bötfälld motsvarande anmälningsavgiften.

1.3 Tävlingsformat
1.3.1 Startfält

Se tävlingens informationsblad för exakta uppgifter.
Maximalt antal deltagare är 78.
Undantag
Ljunghusen Links Open: Ytterligare 54 flickor tas ut genom kategorisystemet på Teen Tour.
SM Match: 32 deltagare
Moss & Rygge Open: 132 deltagare (TBC)

1.3.2 Spelform

I samtliga tävlingar är spelformen individuellt slagspel scratch förutom SM Match där
spelformen är individuellt matchspel scratch.
1.3.2.1 Tee
Tävlingen spelas från teemarkeringar märkta Swedish Golf Tour.
Undantag: SM Match och Moss & Rygge Open

1.4 Avgörande vid lika resultat

Avgörande vid lika resultat för seger ska göras genom särspel hål för hål. För övriga
placeringar gäller delad placering. För fördelning av amatörpris tillämpas den matematiska
metoden.

1.5 Övriga villkor
1.5.1 Inspelsrond

Samtliga deltagare har rätt till en (1) inspelsrond utan att erlägga greenfee. Deltagarna ska ges
möjlighet att spela in dagen/dagarna före första tävlingsdag, beroende på Pro-Am upplägg.
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Om deltagare vill göra inspel vid annat tillfälle bör de få denna möjlighet men arrangörsklubben bestämmer.

1.5.2 Ranking och Order of Merit
1.5.2.1 Swedish Golf Tour Ranking
Samtliga tävlingar på SGT ingår i Swedish Golf Tour Ranking. Varje krona i prisfördelningen
motsvarar en poäng. Alla spelare, oavsett om de är amatörer eller proffs får poäng enligt
denna modell. Det betyder att en amatör som vinner en tävling får poäng på SGT Ranking för
en förstaplats och en professionell spelare som placerar sig på andra plats i samma tävling får
poäng på SGT Ranking för en andraplats men prispengar för en förstaplats. En spelares alla
prispengar adderas och det krävs inget minimiantal tävlingar för att vara placerad på SGT
Ranking. Se även 1.5.3.1.
1.5.2.2 World Amateur Golf Ranking
Samtliga tävlingar på SGT som spelas över minst 54 hål ingår i World Amateur Golf Ranking
(WAGR). Observera att endast amatörer kan erhålla poäng på WAGR och endast under
förutsättning att de uppfyller bestämmelserna som gäller för WAGR. Se fullständiga
bestämmelser på www.wagr.com.

1.5.3 Priser
1.5.3.1 Prispengar och prisfördelning
AM och REAM räknas bort från prislistan för PGA och NA. Det betyder att en professionell
spelare som placerar sig på femte plats med tre professionella spelare och en (1) amatör före
sig på resultatlistan får fjärde pris eftersom hon är den fjärde högst placerade professionella
spelaren i prislistan, se även 1.5.2.1.
Fördelning av prispengar sker efter nedan prisfördelningsmall.
Placering Procent
28
1
16,5
2
10
3
7,2
4
6,3
5
5,3
6
4,4
7
4
8
3,5
9
3,1
10
2,8
11
2,4
12
2,1
13
1,7
14
1,4
15
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1.5.3.2 Priser till amatörer
Bästa amatör får ett nyttopris.
1.5.3.2 Prisutdelning
De tre bäst placerade spelarna, samt eventuella delningar, och bästa amatör, om denne klarat
kvalgränsen, har skyldighet att närvara vid prisutdelningen samt vara tillgängliga för
eventuella media.

1.5.4 Pro-Am

Spelare som tagits ut att spela Pro-Am måste ställa upp. Både amatörer och proffs kan kallas
till Pro-Am. Uttagen spelare som uteblir får inte delta i tävlingen och blir bötfälld. Om
godtagbara skäl föreligger, kan SGF medge befrielse från deltagande. En spelare har rätt att
avstå Pro-Am två gånger per tävlingsår under förutsättning att detta meddelas SGF före
anmälningstidens utgång till tävlingen. För att täcka för eventuellt sena återbud eller
sjukdomsfall tas 3–4 extra spelare ut till Pro-Am. Om reserverna inte behöver utnyttjas får
dessa bilda en egen boll i Pro-Am (utom tävlan), så kallad spelarboll.
Alla deltagare i Pro-Am uppmuntras att vara med på efterföljande lunch/middag med
prisutdelning. Spelarna har rätt att lämna Pro-Am middag från kl. 21:00 och det är endast
den spelaren i det vinnande laget som måste närvara vid prisutdelning.

1.5.5 Skuld

En spelare som har skuld till SGT tillåts inte starta i tävlingen. Skulden måste regleras före
start.

1.5.6 Riktlinjer för spelares uppträdande

Se tävlingsvillkoret under avsnitt B1 på SGF:s Regelkort. Beslut om avstängning/ej uttagen
fattas av SGF:s ansvarige för Swedish Golf Tour. Ett sådant beslut kan överklagas, se protester
sid 1 i denna manual.
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2. Lokala regler

Tävlingarna spelas enligt följande lokala regler:
•
•

De lokala regler som finns angivna på SGF:s Regelkort.
De kompletterande lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställer.
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