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Tävlingsvillkor +18 tour 2020 
Förutom tävlingsvillkoren genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av 

• Regler för golfspel 

• Spel- och tävlingshandboken 1–3 

• SGF:s Regelkort 

• Kompletterande lokala regler fastställda av tävlingsledningen. 

• Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor från 1/7 
https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--fran-1-
juli.pdf  

 
1. Deltagare 
För att få delta måste en spelare vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb med 
medlemskap i SGF (M), eller i en association (A), ansluten till SGF, eller i en utländsk 
golfklubb eller utländskt golfförbund. Tävlingen är öppen för såväl amatörer (AM) som icke-
amatörer (PGA, NA, REAM). Spelaren måste vara född 2007 eller tidigare och maximalt ha 
handicap 36,0 vid anmälningstidens utgång.  

2. Anmälan och återbud 
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningsavgiften är 600 kr för damer och 700 kr för herrar. 
Anmälningstidens utgång är fyra (4) dagar före respektive deltävling. Vid överanmälan 
tillämpas urvalsprincipen lägsta handicap vid anmälningstidens utgång. Spelare är ansvariga 
för att de har rätt handicap vid anmälningstidens utgång. Vid överanmälan upprättas 
reservlista som arrangörsklubben administrerar. Vid återbud senare än 10.00 dagen före första 
tävlingsdag kan arrangörsklubben komma att fakturera anmälningsavgiften. Efteranmälan kan 
tillåtas och ska göras till respektive arrangörsklubb.  

3. Omfattning och spelform 
+18 touren innehåller 3 deltävlingar. Spelformen i varje deltävling är individuell slagtävling 
scratch över 36 hål på en dag med en damklass och en herrklass med med maximalt 63 
deltagare. Om någon av klasserna inte får maximalt antal deltagare tillfaller dessa platser den 
andra klassen vid överanmälan. Varje arrangörsklubb äger rätt att dela ut fyra wild cards och 
Tournament Director äger rätt att dela ut ytterligare två wild cards till varje deltävling.  

Varje deltävling ger order of merit poäng enligt följande: 
1:a 12 p, 2:a 9 p, 3:a 7p, 4:a 5p, 5:a 4p, 6:a 3p, 7:a 2p, 8:a 1p. 

4. Avgörande vid lika resultat 
Avgörande vid lika resultat för seger görs genom särspel hål för hål. För övriga placeringar 
gäller delad placering. För fördelning av priser tillämpas den matematiska metoden. 

5. Övriga villkor 
a) Inspelsrond dag före första tävlingsdag är inkluderad i anmälningsavgiften.  

b) Fördelning av prispengar. De professionella spelarna (PGA och NA) erhåller det belopp 
som motsvarar deras placering i tävlingen, amatörer och spelare under reamatörisering 
medräknade. Det betyder att en professionell spelare som placerar sig på femte plats med tre 
professionella spelare och en amatör före sig på resultatlistan får femte pris.. 

c) Vinnare på OoM i Dam/Herr klass erhåller ett presentkort från Golf Store. 
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