
 

 

 

 

Tävlingsvillkor Footgolf-SM: Individuellt 
Hinton Golf Club – Sofiedal, 1–2 juli 2019 
 

Övergripande 
Tävlingen genomförs enligt: 

• Regler för Footgolf-SM 2019 
• Spel- och tävlingshandboken kap 1 
• Lokala regler för tävlingen 

 
Protester 
Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i footgolf-SM 2019 ska snarast 
framföras till den lokala tävlingsledningen för behandling.  

Ska Svenska Golfförbundets tävlingskansli avge yttrande/beslut ska skriftlig protest med 
kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till SGF:s tävlingskansli. 
Därefter behandlar tävlingskansliet och/eller regelkommittén ärendet och avger ett svar. 
 

Deltagare  
• En deltagare måste vara medlem i en svensk idrottsförening som är medlem i 

Riksidrottsförbundet, eller ansluten spelare i en association (A) ansluten till Svenska 
Golfförbundet  

• Spelare måste vara född år 2003 eller tidigare.  
 

Omfattning och spelform 
Tävlingen spelas över 36 hål (2x18 hål) ”Kick Play” med rond 1 den 1 juli 2019 och finalrond 
den 2 juli och genomförs i följande klasser: 

• Damer 
• Herrar  

 
Startfältet i SM är maximerat till 120 spelare enligt följande: 

• 60 kvinnor födda 2003 eller tidigare. 60 män födda 2003 eller tidigare.  
• Placering 1–10 från SM 2018 damer och herrar är direktkvalificerade.  
• SGF:s tävlingskommitté har minst 10 wildcards per klass att fritt fördela. 

https://golf.se/contentassets/849a29a4d2964e4d87978dbf26d11044/regler-footgolf-sm-2019.pdf
https://golf.se/contentassets/849a29a4d2964e4d87978dbf26d11044/regler-footgolf-sm-2019.pdf
https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel--och-tavlingshandboken.pdf
https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel--och-tavlingshandboken.pdf


 

 

 

 

• Om dam- eller herrklassen inte får maximalt antal deltagare tillfaller dessa platser det 
andra könets klass.  

Startordningen rond 1 genomförs med varannan damgrupp och varannan herrgrupp. 
Finalronden genomförs med varannan damgrupp och varannan herrgrupp och efter resultat 
inom dam- respektive herrklass.  

Alla deltagare spelar från samma tee. 
 

Avgörande vid lika resultat 
Avgörande vid lika resultat för placering 1–3 sker genom särspel hål för hål. För övriga 
placeringar gäller delad placering vid lika resultat. 
 

Anmälan, uttagning, reserver, återbud 
Anmälan för spelare med placering 1–10 Footgolf-SM 2018 samt de personer som 
kvalificerat sig görs av spelare på länk här.  

Anmälan görs här senast den 19 juni. Anmälningsavgiften är 301 kronor/spelare som ska 
betalas i samband med anmälan. 
 

Övriga villkor 
1. I anmälningsavgiften ingår minst en inspelsrond den 30 juni klockan 12.00–17.00 

(preliminärt). I mån av plats får deltagarna spela fler inspelsronder. 
2. Vid fall av ett allvarligt brott mot SGF:s bestämmelser har tävlingsledningen rätt att 

diskvalificera en spelare. 
3. Om en deltagare uppträder på olämpligt sätt eller på annat sätt skadar footgolfsportens 

rykte har SGF rätt att vidta följande åtgärder: 

• skriftlig varning 
• avstängning från deltagande i framtida SM Footgolf 
• anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd 
 

Tävlingsregler 
Resultatredovisning 

Varje spelare är ansvarig för att registrera sitt resultat efter varje hål. Underlåtelse att göra 
detta kan medföra diskvalifikation i tävlingen. 

Avbrott i spelet 

Om tävlingsledningen beslutar om avbrott i spel får spelaren spela färdigt hålet eller avbryta 
spelet omedelbart och markera bollens läge. 

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=55873efa-2a84-445d-9011-080d39a91f93
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=55873efa-2a84-445d-9011-080d39a91f93


 

 

 

 

Transportmedel 
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat 
än efter tillåtelse från tävlingsledningen. 

Antidoping  

En spelare får inte inta några dopingklassade medel. Därför är det en spelares skyldighet att 
känna till den av WADA fastställda listan på sådana dopingklassade medel vilken RF följer. 

Notera: Spelare som gör sig skyldig till doping kan diskvalificeras från både tävlingen där 
spelaren testades och alla efterföljande tävlingar i vilka spelaren spelade tills avstängningen 
träder i kraft. Diskvalificering i sådana fall inkluderar även förlust av poäng och prispengar. 

 

”Scoring area” – scorekortsinlämning 
Scorekort är inlämnat när spelaren helt har lämnat ”Scoring area”. 
 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad 
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen 
avslutad. 
 

Prisutdelning 
Prisutdelning sker direkt efter avslutad finalrond den 2 juli. 

Segraren erhåller RF:s mästerskapstecken, SM-medaljen, i guld. Placering 1–3 erhåller SGF:s 
medalj i guld, silver och brons. Deltagare utan svenskt medborgarskap får inte ta emot RF:s 
mästerskapstecken. 
 

Tävlingskommitté 
John Lindberg (tävlingsansvarig), Mikael Nilsson (domaransvarig) Johan Kannerberg 
(publikansvarig) och Marcus Ekelund (Kansliansvarig). 

https://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/WADAsdopinglista
https://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/WADAsdopinglista
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