Bilaga till Villkor för Skånes Golfförbunds seriegolf för damer

Handledning för tävlingsledare seriespel damer 2020
Generellt
Vid frågor som är oklara för tävlingsledaren skall i första hand klubbens kontaktperson
konsulteras.
Nedanstående är en redovisning av de uppgifter och det ansvar som åvilar den klubb som deltar i
seriespelet och som normalt utförs av en av klubben utsedd tävlingsledare som skall vara väl
förtrogen med de av Skånes Golfförbunds utgivna tävlingsvillkor.
Det finns inget krav på att domare finns tillgänglig vid spel i Skåneserierna men det är önskvärt att
minst en klubbdomare finns till hands och/eller per telefon.
Tävlingsledaren kan också fungera som lagledare. Tävlingsledaren får delta i tävlingen men bör då
spela i första bollen. Utsedd tävlingsledare skall vara angiven i startlista samt resultatrapport med
namn och telefonnummer.
Ansvar
Tävlingsledarens ansvar är att:
1. I god tid före tävlingen kontrollera att priser har anskaffats.
2. Lämna underlag till förhandslottning till kansliet i så god tid att man där kan ta emot
anmälningar och samtidigt kunna ge besked om starttider.
3. I underlaget till förhandslottningen skall lagen vara inskrivna enligt följande:
Lag 1 = hemmalag
Lag 2 = geografiskt närmaste lag
Lag 3 = näst närmaste klubb o.s.v.
4. Få nödvändig hjälp med t.ex. scorekort, startlista, kontroll och rapportering av hcpändringar, resultatlista mm.
5. Kontakta greenkeepern angående hålplacering och tee-markering i god tid före
tävlingsomgången.
6. Kontakta klubbens restaurang för överenskommelse om öppettider.
7. Förbereda resultatrapportering med lagen och deras spelare samt tillhandahålla gällande
ställning efter föregående match. Checklista för ifyllande av resultatrapport finns på
Resultatrapportmallen. Resultatrapport för respektive seriespel för damer hittas på
http://www.skanesgolfforbund.com/se/seniorer/damer/resultat/resultatrapporter
8. Samla närvarande lagledare för samråd vid tveksamt väderförhållande som kan påverka
starttid eller tävlingens genomförande helt eller delvis. Om första start måste senareläggas
kan tävlingsledaren besluta att avkorta tävlingen. Minst 9 hål måste spelas för att tävlingen
skall räknas som genomförd.
9. Avgöra om påbörjat spel skall avbrytas temporärt, återupptas eller avbrytas för att spelas
senare.
10. Dela ut komplett resultatrapport till deltagande lag snarast efter tävlingen.
11. Uppdelning och utdelning av priser sker enligt utgivna tävlingsvillkor damer.
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Hantering av tävling i GIT
Tävlingen läggs upp av SkGF och rättigheter att administrera tävlingen skickas ut till den
klubbadress som finns angiven i kontaktpersonlistan. Kontakta snarast damsektionen,
damer@skgf.se om e-post rörande rättighet till tävlingen inte kommit klubben tillhanda.
Tävlingar upplagda av klubben skall tas bort och ersättas med manuellt startförbud.
Resultatrapportering
Hämta hem resultatrapport från hemsidan och följ instruktionen nedan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fyll i Kategori, Zon, Spelomgång, Datum, Klubb, Bana och Kontaktuppgifter.
Fyll i Lagnamnen
Fyll i lagens resultat i föregående spelomgångar. Dessa hittar du här. Resultat 2020
Fyll i dagens sämsta/högsta individuella nettoresultat.
Fyll i Totalt antal spelare per lag.
Fyll i dagens lagresultat enligt uppgifterna i GIT
Fyll i lagens totala Placering.
Skicka resultatrapporten till:
a. resultat.damer@skgf.se och den egna klubbens kontaktperson.

Observera att resultatrapporten skall vara oss tillhanda SENAST klockan 12.00 dagen efter
genomförd omgång!

Lycka till!
Skånes Golfförbund
Seniorsektionen Damer
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