Covid -19. Tillfälliga tävlingsvillkor och golfregler från 1 juli
2020 på Ängelholms GK
Allmänt innan Tävling
•

Löpande start - Enligt golfförbundets rekommendationer kommer alla Ängelholm tävlingar
under resten av säsongen att genomföras med löpande start, dvs. inga kanonstarter.

•

Startavgift – För att värna om allas vår säkerhet och minimera trängseln i vår reception
uppmuntrar vi alla att betala start- och tävlingsavgift i Min golf. OBS måste göras innan
anmälningstiden gått ut.
Startavgiften vid par tävling kan numer betalas av var och en (100 kr)

•

Scorekort - Scorekorten kommer att delas ut av starter på första start.

•

Prisutdelning – Prisutdelning hålls utomhus och begränsas till max 50 deltagare.

•

Krav att avstå deltagande i tävling - Spelare som inför eller under tävling känner av eller
uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna
anläggningen.
Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en sådan
spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp.

•

Under Tävling
Ankomst klubb - Spelare ombeds ankomma till klubben max en timme före sin starttid. Ni
som betalat startavgiften i förväg behöver inte gå in till receptionen. För att säkra socialt avstånd finns
inget krav på att uppvisa kvitto på betalning eller ankomstanmälan. Anmälan sker hos startern i
samband med er start.

•

Scorekort - Varje spelare för sin egen score på sitt scorekort samt vald markörs score, dvs
inget byte av scorekort. Efter ronden går spelaren och markören till anvisat Scoring Area och
klargör riktigheten av scorekorten muntligt. Spelaren skriver sin score i första kolumnen och
markörens i sista kolumnen.

•

Flaggstången - Flaggstången bör/ska 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 - 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 att ett slag eller
annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med kratta, sin fot eller en
klubba.

