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PRAKTISKA KOM-I-HÅG

1.  Spelarmötet
Spelarmötet på torsdag 10 juli kl 18.00 hålls i golfrestaurangen i
klubbhuset. Spelarna bjuds på lätt förtäring.

2.  Frukost och lunch
Enklare frukost kan intas från kl 07.00 i golfrestaurangen.

BBT-spelarna kan köpa lunchkuponger i samband med
registreringen under torsdagen för 45 kronor.

3.  Rangen
Rangen är öppen hela dygnet. Poletter köper Du i shopen.

En polett motsvarar ca 25 bollar och kostar 10 kronor med BBT-
rabatt.

4.  Shopen
Shopen är öppen från kl 07.30 – 18.00 varje dag. Där kan Du hyra
vagn, komplettera med bollar, peggar och få goda råd.

5.  Omklädningsrum
Omklädningsrummen är öppna kl 06.00—22.00 och handdukar
finns på plats.

6.  Restaurangen
Restaurangen har öppet från kl 07.00 och så länge det finns
gäster. Restaurangen serverar god mat för hungriga golfare.

7.  Kiosk
Kiosken efter hål 9 är öppen under hela tävlingen.

8.  Vattenpåfyllning
Vid första tee och vid kiosken.

9.  Toaletter
Finns i klubbhuset, efter hål 6 samt vid kiosken efter hål 9.
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Förvaring av golfbagar
Möjlighet finns till förvaring av golfbagar i låst utrymme. Kontakta
tävlingsexpeditionen.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH TÄVLINGSREGLER

Enligt BBT-manualen 2003.
SGF:s generella tävlingsregler gäller enligt skrivningen i
Spel- och Tävlingshandboken 2001—2003.

Utöver dessa regler gäller följande lokala tävlingsregler:

Mobiltelefon / Personsökare
Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el.dyl.) får ej avge
ljud eller vibration under pågående rond.

Mobiltelefonen får dock användas i följande fall:

a. Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller
motsvarande.

b. Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana pga
regn, behov av domare mm.

Om utrustningen avger ljudsignal eller vibration eller om spelaren
använder den för kommunikation av något slag, annat än i ovan
beskrivna situationer är plikten:
Första överträdelse: Två pliktslag
Andra överträdelsen: Diskvalifikation

Om brottet sker mellan två hål läggs plikten på det hål som följer.

Lokala regler
Salems GK:s lokala regler finns anslagna vid tävlingsexpeditionen,
samt bifogas spelarbrevet.

Tillfälliga lokala regler
Dagsaktuella tillfälliga lokala regler finns i förekommande fall
anslagna vid tävlingsexpeditionen samt delas ut inför start.

Flaggplaceringsinformation
utdelas tillsammans med scorekort inför varje rond vid anmälan i
tävlingsexpeditionen.

Särspelshål
Ev särspel skall avgöras genom växelvis spel av hål 1 och hål 2 med
början på hål 1.


