
Tävlingsbestämmelser PGA Öst 2018 

 

Anmälningsavgiften är 300 kr per tävling (lunch ingår ej).  

Anmälningsavgiften faktureras av PGA centralt. Återbud efter anmälningstidens utgång 

godkänns endast mot läkarintyg.  

Tävling med färre än femanmälda vid anmälningstidens utgång ställs in. Herrar och Damer 

spelar sina respektive backtees och seniorer 60+ spelar ordinarie klubbtee. 

 

Följande Lokala Regler gäller oavsett vad som står i arrangerande klubbens lokala regler:  

• Avståndskikare eller annan liknande elektronisk utrustning får användas. Förbjudna funktioner 

(t.ex. slope) får finnas i mätaren, det är spelarens ansvar att dessa inte används.  

• Lättnad för pluggad boll gäller på hela spelfältet.  

• Boll som oavsiktligt rubbas på green. Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande. 

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bolleneller bollmarkeringen oavsiktligt 

rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. 

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.  

Prispengarvid varje tävling fördelas enligt av kommittén framtagen mall och betalas ut via 

kansliet omgående efter tävlingen. För att möjliggöra utbetalning måste spelare som vunnit 

pengar fylla i uppgifter till PGAs kansli, dessa kan fyllas i elektroniskt på hemsidan 

http://www.pgasweden.com/pga-medlemsida-2/pga-tavlingar/utbetalning-av-prispengar/ 

 

Order of Merit beräknas enligt följande: Den som kommer sist i startfältet och som slut 

för ronden erhåller 1p, näst sist 2p, trea från slutet 3p osv. ända till plats tre som erhåller 3p mer 

än fyran, andra platsen erhåller 3p mer än trean, vinnaren erhåller 3p mer än tvåan. Med detta 

system gynnas vinnaren i tävlingar med många deltagare!  

På DM och Club Pro mästerskapen erhåller den som kommer sist 10p, näst sist 11p, trea från 

slutet 12p i övrigt sker fördelningen enligt ovan. Detta för att ge dessa tävlingar en högre status 

samt för att locka fler startande. 

Vid spel i olika klasser delas OoM poängen ut efter bruttoscoren i en sammanslagen 

resultatlista. Vid tävlingar med 3 damer eller mer bildar dessa en egen klass vad avser 

prispengarna.  
 


