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Förkortningar och förklaringar
Följande förkortningar används genomgående:
EB: Europabanan
EMF: European Minigolfsport Federation
RF: Sveriges Riksidrottsförbund
SBGF: Svenska Bangolfförbundet
ToRK Svenska Bangolfförbundets Tävlings- och Regelkommitté
WMF: World Minigolf Sport Federation
Förklaringar
Dokumentbanken som hänvisas till i tävlingsbestämmelserna finns på www.bangolf.se.
HCP-online är förbundets ranking- och tävlingsadministrationssystem. Internetadressen är
www.hcponline.se.
Dessa tävlingsbestämmelser är antagna av SBGF:s styrelse vid styrelsemötet den 2018-01-14 och
gäller från 2018-04-15 och ersätter alla tidigare utgåvor av SBGF:s tävlingsbestämmelser.
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Kapitel 15 - TÄVLINGSLEDAREN
15.1 Tävlingsledarens uppgift
Det är tävlingsledarens ansvar att:
• leda tävlingen på så sätt att den följer kraven som finns för den tävlingsform som angetts
i inbjudan.
• resultaten redovisas tydligt och korrekt samt att de rapporteras till de media som angetts
för aktuell tävling. Bangolf Arena skall användas för resultatredovisning vid alla
sanktionerade tävlingar.
• vara tävlingens kontaktperson gentemot förbund och anmälda spelare.
• om priser finns, ombesörja för att dessa delas ut efter tävlingens slut.
• i domares frånvaro agera som dennes ställföreträdare.
15.2 Tävlingsledare i sanktionerade tävlingar
Vid en av SBGF sanktionerad tävling ska det finnas en utbildad tävlingsledare på plats under
tävlingen som ansvarar för de uppgifter som anges i punkt 15.1. För att en förening ska få
tillstånd att arrangera en av SBGF eller dess distrikt sanktionerad tävling krävs att föreningen har
en tävlingsledare knuten till sig. På varje förenings sida i HCP-online framgår vem som har
tävlingsledarlicens för aktuell klubb. Om tävlingsledaren har en spelarlicens så är
tävlingsledarlicensen knuten till samma förening som spelarlicensen. Ifall tävlingsledaren inte har
en spelarlicens kan denne själv välja vilken förening tävlingsledarlicensen ska knytas till. Den kan
dock endast knytas till en förening.
15.3 Formella krav på tävlingsledaren
För att få en tävlingsledarlicens krävs:
• godkänd regelkunskapskurs
• godkänd grundkurs tävlingsledare
• godkänd distansuppgift i HCP-online
• godkänd grundkurs Bangolf Arena
För att ha en aktiv tävlingsledarlicens krävs:
• att tävlingsledaren har ansvarat för minst en av SBGF, eller dess distrikt, sanktionerad
tävling under den senaste fyraårsperioden. Ett uppdrag någon gång under 2018 innebär
då att man innehar licens till 2021 års utgång.
• I avsaknad av uppdrag under den senaste fyraårsperioden kan en tidigare utbildad
tävlingsledare få förnyad licens genom att genomföra ett skriftligt prov.
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Kapitel 16 – ANSÖKAN OM TÄVLINGAR
16.1 Sanktionerad tävling
Alla föreningar och distrikt som är kopplade till förbundet kan söka sanktion för att få arrangera
en tävling. Hur det går till finner du nedan under respektive kapitel.
När sanktionen är sökt så finns det specifika kriterier som måste uppfyllas innan en tävling kan
godkännas och öppnas upp för anmälan. Kriterierna är:
•
•
•
•

Att en tävlingsinbjudan är framtagen och inlagd i HCP-online.
Att anläggningen är besiktigad och godkänd.
Att arrangerande förening måste ha en utbildad tävlingsledare
Att arrangerande förening måste ha en utbildad domare

När dessa kriterierna är uppfyllda så godkänner distriktadministratören tävlingen samt öppnar
upp tävlingen för anmälan i HCP-online.
Uppfylls inte kriterierna gällande tävlingsledare eller domare kan en dispensansökan lämnas in
till svenska bangolfförbundets tävlings- och regelkommitté (ToRK) mot en avgift
(se dokumentbank), denna dispens kommer behandlas från fall till fall och dispens kan endast ges
fram till nästa utbildningstillfälle. Dispens kan endast beviljas för nationell tävling. Dispens ska
vara förbundet tillhanda senast 1 oktober för dispens gällande inomhussäsongen och senast 15
Januari för dispens gällande utomhussäsongen. Vid beviljad dispens ansvarar arrangerande
förening för att licensierad tävlingsledare enligt 15.3 finns på plats och ansvarar för tävlingen trots
att föreningen själv saknar sådan.
16.2 Nationella tävlingar utomhus
• Samtliga nationella och internationella tävlingar skall sanktioneras av SBGF.
• Sanktion för tävling under tiden 15/4 – 30/9 ansöks i HCP-online senast 15/10 året
innan tävling. Även mixedtävlingar, cuper och andra tävlingstyper där inte resultaten kan
redovisas i HCP-online ansöks på samma vis.
• Distrikten gör en sammanställning på avsedd blankett (se dokumentbank) som sänds till
ToRK senast 1/11.
• ToRK sammanställer det sanktionerade tävlingsprogrammet. Detta skickas till distrikten
senast 5/11 för att dessa ska få möjlighet att yttra sig. Eventuella justeringar ska göras av
ToRK senast 15/11.
• ToRK fastställer tävlingsprogrammet som publiceras på SBGF:s hemsida samt i nummer
1 av tidningen Bangolf.
• Fastställd sanktionsavgift faktureras av SBGF (se dokumentbank).
16.3 Nationella tävlingar inomhus
• Samtliga nationella och internationella tävlingar skall sanktioneras av SBGF.
• Sanktion för tävling under tiden 1/10 – 14/4 ansöks i HCP-online senast 15/8. Även
mixedtävlingar, cuper och andra tävlingstyper där inte resultaten kan redovisas i HCPonline ansöks på samma vis.
• Distrikten gör en sammanställning på avsedd blankett (se dokumentbank) som sänds till
ToRK senast 31/8.
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•
•
•

ToRK sammanställer det sanktionerade tävlingsprogrammet. Detta skickas till distrikten
senast 5/9 för att dessa ska få möjlighet att yttra sig. Eventuella justeringar ska göras av
ToRK senast 15/9.
ToRK fastställer tävlingsprogrammet som publiceras på SBGF:s hemsida
Fastställd sanktionsavgift faktureras av SBGF (se dokumentbank).

16.4 Internationella tävlingar
Ansökan om sanktion för internationella tävlingar görs på samma sätt som för nationella
tävlingar. I ansökan ska framgå att föreningen söker internationell sanktion för tävlingen.
Förbundskansliet ansvarar för att sanktion söks hos WMF.
Vid internationell tävling ska WMF:s regler angående spel och klassindelning gälla. Eventuella
undantag från detta ska tydligt framgå i ansökan och inbjudan.
En tävling där ett utländskt lag eller fler än sex spelare från ett annat medlemsland i WMF deltar
ska klassas som internationell tävling. Undantag gäller om de utländska spelarna kommer från
gränstrakterna till det land där tävlingen arrangeras. Med gränstrakter menas max två mil in i
landet där spelarna kommer ifrån och två mil in i arrangörslandet.
Svensk spelare som avser att delta i en tävling utanför Sveriges gränser ska meddela
förbundskansliet detta.
16.5 Mästerskapstävlingar
Distriktsmästerskap söks hos varje enskilt distrikt enligt de regler som distriktet ställt upp.
Svenska mästerskap
Följande tävlingar räknas som svenska mästerskap
•
•
•
•
•
•
•
•

SM
Inomhus-SM
Svenska Serien
Oldtimers-SM
Ungdoms-SM
Svenska Cupen
Mixed-SM
SAGM

Ansökan om att arrangera SM-tävlingar görs enligt följande på avsedd blankett (se
dokumentbank):
Samtliga SM-tävlingar ansöks senast den 1 juni två år före tävlingsåret. Tävlingarna arrangeras i
alla sex distrikten, ToRK beslutar var. Det är öppet för alla föreningar i samtliga distrikt att
ansöka om mästerskapsarrangemang. Distrikt och föreningar kan dock tillsammans besluta om
spelplats upp till två före det aktuella tävlingsåret om lämplig kandidat har ansökt. Beslut
meddelas arrangerande distrikt och förening efter juni månads utgång.
16.6 Internationella mästerskapstävlingar
Följande internationella mästerskapstävlingar finns.
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•
•
•
•
•
•

Europacupen
Europamästerskapet
Världsmästerskapet
Juniorernas europamästerskap
Juniorernas världsmästerskap
Europamästerskapet för oldtimers

Europacupen spelas varje år och i den tävlingen deltar vinnarna i de nationella serierna.
Europamästerskapen och världsmästerskapen alternerar vartannat år. Samma år som
mästerskapen ska normalt även en Nationscup arrangeras. Denna spelas på mästerskapsbanorna
och fungerar som en slags generalrepetition för arrangörer och deltagande länder.
Förening som önskar arrangera ett internationellt mästerskap tar kontakt med SBGF:s styrelse för
diskussioner kring lämplig tidpunkt. Ansökan till WMF respektive EMF görs alltid av SBGF
tillsammans med berörd förening.
WMF:s eller EMF:s kongress utser arrangör.
16.7 Icke sanktionerade tävlingar
Dessa regler gäller vid en icke sanktionerad tävling
En av SBGF sanktionerad tävling innebär att…

En icke sanktionerad tävling kan innebära att…

…SBGF garanterar en viss kvalité på tävlingen genom att…
…arrangerande förening måste ha en utbildad tävlingsledning
…det finns en utbildad domare på plats
…anläggningen är godkänd för tävling av SBGF

…arrangören ansvarar för kvaliteten på tävlings genomförande
…arrangören ansvarar för tävlingsledning
…arrangören ansvarar för domare och regelefterföljnad
…arrangören ansvarar för att anläggningen är lämplig för
tävlingsspel
…arrangören sätter reglerna
…arrangören avgör vilka som kan deltaga

…SBGF:s tävlingsregler tillämpas
…alla deltagare har SBGF:s tävlingslicens
…arrangerande förening efterföljer SBGF:s policys för att
garantera att alla startande behandlas lika
…alla startande omfattas av RF:s gruppförsäkring
…arrangerande förening har rätt att dela ut prispengar eller
andra priser
…deltagare har rätt att ta emot prispengar eller andra priser
…arrangören tar emot startavgifter via deltagarnas förening
…anmälan görs via HCP-online vilket gör att deltagare och
arrangör på förhand vet vilka som kommer att delta
…tävlingen räknas in i HCP och ranking (förutsatt att den
uppfyller speciella kriterier för detta)

…arrangören ansvarar för deltagarnas likabehandling
…deltagare omfattas inte av RF:s gruppförsäkring
…arrangör har rätt att dela ut prispengar eller andra priser
…deltagare har rätt att ta emot prispengar eller andra priser
…arrangören tar emot startavgifter direkt av deltagaren
…anmälan görs på det sättet arrangören anvisar
…tävlingen kommer inte att räknas in i HCP och ranking
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Icke sanktionerade arrangemang med automatisk dispens
Icke sanktionerade arrangemang med
Deltagande av licensierad spelare i SBGF i
automatisk dispens från SBGF
icke sanktionerade arrangemang

1. Av föreningar knutna till SBGF:s
Ingen åtgärd
arrangerande veckotävlingar/kvällstävlingar
med symbolisk startavgift* arrangerade
mån-fre.
Obs, denna generella dispens gäller även vid
krockar med utvalda förbundsarrangemang
under mån-fre.
2. Av föreningar knutna till SBGF:s
Ingen åtgärd
arrangerande klubbtävlingar (enbart öppna
för egna medlemmar samt max 5
medlemmar från andra föreningar) på
helger.
3. Av föreningar knutna till SBGF:s
Ingen åtgärd
arrangerande "rekryterings- och
trivseltävlingar" riktade till enbart allmänhet
och icke licensierade klubbmedlemmar.

Typ av
arrangeman
g

Om licensierade spelare spelar dessa
tävlingar tillsammans med allmänheten eller
icke licensierade medlemmar så skall dessa
tävlingar tolkas under reglerna 1, 2 samt 6.
4. Arrangemang anordnade av arrangör som Deltagande är tillåtet under förutsättning att
inte är ansluten till SBGF inom Sverige
arrangemanget inte krockar med SBGF:s
utvalda förbundsarrangemang**.
SBGF avråder från deltagande i
arrangemang med krockar enligt ovan men
förbjuder inte detta. Dock bör spelare kolla
med sin förening om föreningen tillåter
deltagande som representant för föreningen.
5. Arrangemang anordnade av arrangör som Deltagande är tillåtet under förutsättning att
inte är ansluten till SBGF eller WMF
arrangemanget inte krockar med SBGF:s
anslutet medlemsförbund utanför Sverige
utvalda förbundsarrangemang** eller det
WMF-anslutna landets
förbundsarrangemang som utser nationell
mästare.
SBGF avråder från deltagande i
arrangemang med krockar enligt ovan men
förbjuder inte detta. Dock bör spelare kolla
med sin förening om föreningen tillåter
deltagande som representant för föreningen.
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Icke sanktionerade arrangemang med automatiskt avslag
Deltagande av licensierad spelare i SBGF i
Icke sanktionerade arrangemang med
icke sanktionerade arrangemang med
automatiskt avslag från SBGF
automatiskt avslag

Typ av
arrangeman
g

6. Av föreningar/distrikt knuten till SBGF:s
arrangerande öppna tävlingar (öppna för
medlemmar från andra klubbar/distrikt) på
helger som krockar med sanktionerade
nationella tävlingar inom 50 km eller utvalda
förbundsarrangemang**.

Deltagande licensierad spelare kan efter
anmälan som inkommit till förbundet först
ges en skriftlig varning (via mail eller brev)
och kan vid upprepade förseelser ge
avstängning i 3 månader (datum räknas från
det att anmälan inkommit till förbundet).

7. Arrangemang inom Sverige som bryter
mot grundidéerna i RF:s idéarbetet Idrotten
Vill, som t.ex. RF:s alkohol- och
tobakspolicy, Riksidrottsförbundets (RF)
antidopingreglemente, RF:s riktlinjer för
barn och ungdomsidrott eller Riksidrottsförbundets (RF:s) policy med vägledning för
agerande vid spel och vadhållning i samband
med idrottstävlingar.

Om deltagaren redan innan anmälan kan
anses ha information om förhållande på
kommande tävlings som bryter om de regler
och policyer som här avses, t.ex. via
inbjudan så utgår efter anmälan först
skriftlig varning från förbundet och kan vid
upprepning ge avstängning i 3 månader
(datum räknas från det att anmälan
inkommit till förbundet).

Vid deltagande på tävlingar utomlands gäller
respektive lands regler och policyer på
områdena tillsammans med för RFs
policyer. Där dessa regler och policier skiljer
sig mot varandra har RFs policyer företräde
specifikt för barn och ungdomsverksamhet.

Om deltagaren anses inte med säkerhet
kunnat veta i förväg att arrangemanget
skulle bryta mot de regler och policyer som
avses utgår inget straff utan spelaren
uppmanas i fortsättningen försäkra sig om
att samma arrangör i framtiden avser
förändra framtida arrangemang.

* Symbolisk startavgift definieras som 100 kr/spelare och tävling eller mindre.
** Utvalda Förbundsarrangemang:
•
•
•
•
•
•

SM Individuellt
Svenska Cupen
Inomhus SM
Oldtimers-SM
SAGM
Svenska Serien
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Kapitel 17 – TÄVLINGSARRANGEMANGET
17.1 Inbjudan
Inbjudan ska innehålla:
• Arrangörens namn (samt arrangerande förenings namn vid mästerskapstävlingar)
• Datum
• Starttid (vid startgrupper även gruppernas starttid)
• Antal serier
• Klassindelning
• Tävlingsform (ifall omvänd startordning ”Ludvika” används ska det anges)
• Antal speldagar
• Underlag
• Startavgift och eventuell efteranmälningsavgift
• Träningstider
• Anmälningstidens utgång
• Vart startavgifter ska skickas
• Vart anmälningar ska skickas om inte HCP-online används för anmälan.
• Tävlingsledarens namn och telefonnummer
17.2 Åldersklassindelning
SBGF tillämpar följande åldersklassindelning
• Flickor C, Pojkar C: 7-11 år
• Flickor B, Pojkar B, 12-13 år
• Flickor A, Pojkar A, 14-15 år
• Damjuniorer, Herrjuniorer: 16-19 år
• Damer, Herrar: 20-45 år
• Oldgirls, Oldboys: 46-58 år
• Damveteraner, Herrveteraner: 59 år och äldre
Byte av respektive klasstillhörighet sker den 1 oktober året innan spelaren fyller 12, 14, 16, 20, 46
eller 59 år.
Dam och herrklassen vid mästerskapstävlingar är öppna klasser där samtliga spelare från Aungdom och uppåt har rätt att delta ifall inte annat anges. Juniorklasserna är öppna för Aungdom. Vid SM spelar alla över 46 år i en dam- respektive herrklass (Oldtimers Dam och
Oldtimers Herr).
17.3 Handicapindelning
Förening kan även inbjuda till handicapbaserad tävling. Undantaget är ungdomsklasser B och C
som inte får spela i handicapbaserade klasser. Handicapen baseras då på aktuellt säsongshandicap
eller momentant handicap. Aktuella handicap finns på HCP-online.
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17.4 Deltagande i tävling
Varje spelare som deltar i tävling anordnad eller sanktionerad av SBGF eller distrikten skall
inneha gällande spelarlicens.
Endast WMF godkända bollar får användas.
Ungdomar får tidigast delta i tävlingar sanktionerade av SBGF det året de fyller sju år.
Spelare får endast representera den förening som denne är licensierad för enligt SBGF:s
licensregister.
Ifall spelare önskar byta licenstillhörighet måste denne söka avregistrering av licens i den förening
spelaren representerar under perioden 1 oktober till den 31 december. Ansökan görs på blankett
som finns på dokumentbanken. Den beslutade avgiften ska inbetalas till SBGF i samband med
ansökan. Ingen begränsad tidsperiod för ansökan av licens för ny förening finns när utträdet ur
föregående förening är godkänt.
För att byta licenstillhörighet utan att lämna in övergångshandlingar måste spelaren vara utan
licens under ett helt kalenderår.
Dispens från övergångsreglerna kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Beslutas av ToRK.
Alla övergångar administreras av förbundskansliet.
Mera detaljerad information finns att finna i dokumentbanken. Se ”Blankett för licensbyte” och
”Manual för licensregistreringen”.
17.5 Anmälan
Anmälan till tävling skall alltid ske genom den klubb spelaren representerar och skall göras i
HCP-online då så är möjligt. Spelaren godkänner genom anmälan att resultaten offentliggörs.
Spelare kan endast anmälas i en klass vid varje tävling.
17.6 Resultatlista
Senast dagen efter tävlingens slut skall resultaten registreras i HCP-online där så är tillämpligt.
Resultaten anses publicerade genom att de blivit offentliga i HCP-online. I de fall resultatet inte
är fullständigt i HCP-online (ex mixedtävlingar och cuper,) ska en fullständig resultatlista skickas
elektroniskt till förbundskansliet (även denna ska skickas senast dagen efter tävlingens slut).
Denna publiceras på förbundets hemsida.
Om resultaten inte rapporteras i laga tid utgår fastlagt bötesbelopp (se dokumentbank) och
tävlingsledarens licens kan bli indragen.
Arrangör bör på anmodan sända tävlingsresultaten till dem som så önskar.
Protokoll ska sparas av arrangören i minst sex veckor efter tävlingens slut. Vid användande av
elektroniskt protokoll (typ BAMS) så ska det resultatet finnas tillgängligt lika länge.
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Kapitel 18 – MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
18.1 Kravspecifikation för SM-arrangemang
Följande krav ställer SBGF på en mästerskapsarrangör:
• Arrangörsföreningen ska vara känd för god organisationsförmåga.
• Föreningen ska förfoga över bra och utslagsgivande banor som bedöms klara en SMbesiktning. Banorna ska i princip vara klara för besiktning vid ansökan men specificerade
arbeten kan utföras fram till 1 juni aktuellt tävlingsår. Då ska dock allt vara klart för
besiktning.
• Klubben ska ha en licensierad tävlingsledare.
• BAMS och Bangolf Arena skall användas vid alla mästerskapstävlingar samt Elitserien i
svenska serien.
• Klubben ska förfoga över ändamålsenliga sekretariatsutrymmen.
• Sekretariatet ska ha datorstöd och kopieringsmöjligheter.
• Resultatrapportering online via Internet ska vara möjlig.
• Vid anläggningen ska finnas lokal, permanent eller tillfällig, som rymmer minst 50
personer.
• Det ska finnas högtalaranläggning.
• Resultatlistan ska vara placerad så att den inte stör de tävlande och den ska vara klar och
tydlig så att samtliga kan tyda resultaten utan svårighet.
• Samtliga spelare ska bära nummerlappar som tillhandahålls av arrangören. Denna skall
bäras på ryggens övre del.
• Det ska finnas prispall.
• Regn och solskydd ska finnas på banområdet i form av parasoller eller motsvarande.
• Det ska finnas möjlighet att hänga upp SBGF:s SM-banderoll och flagga.
• Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser inom skäligt avstånd från banan.
• Vid banan ska finnas minst två toaletter.
• Det bör inom högst 10 km från banan finnas logimöjligheter av god standard.
• Det bör inom högst 15 km från banan finnas campingplats med god standard.
• Vid banan bör det finnas möjlighet att köpa enkel mat som t ex varm korv, smörgåsar,
kaffe och andra drycker.
• Inom högst tio minuters promenad från banan bör det finnas matställe som serverar
”dagens rätt” eller liknande.
18.2 Deltagande
Utländsk medborgare som har spelarlicens i förening ansluten till SBGF eller till utländskt
förbund anslutet till WMF har rätt att delta i SBGF:s mästerskapstävlingar. Vid individuella
tävlingar kan endast svensk medborgare bli svensk mästare och erövra RF:s mästerskapsplakett.
Om segraren inte uppfyller kraven för att bli svensk mästare får denne ta emot SBGF:s medalj.
Bäste svenske medborgare i tävlingen erhåller titeln Svensk Mästare.
Vid lagtävlingar kan endast lag från föreningar anslutna till SBGF erövra RF:s mästerskapsplakett
och titulera sig svenska mästare. Utländsk spelare spelande för svenskt lag har rätt att titulera sig
svensk mästare. Om segrande lag inte uppfyller kraven för att bli svenska mästare får laget ta
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emot SBGF:s medalj. Bästa lag tillhörande förening ansluten till SBGF erhåller titeln Svenska
Mästare.
18.3 Startavgifter
Startavgiftens storlek för deltagande i mästerskapstävlingar beslutas av ToRK.
Avgiften för individuellt spel betalas till arrangerande förening.
Avgiften för tremannalag ingående i SM-tävlingar betalas till arrangerande förening.
Startavgiften till Svenska Cupen betalas till arrangerande förening.
Startavgiften för lag i övriga mästerskapslagtävlingar betalas till arrangerande förening om inget
annat anges i inbjudan.
18.4 Priser
RF:s mästerskapsplakett utdelas till guld, silver och bronsmedaljör i damjunior, herrjunior, dam
och herrklassen i tävlingar med SM-status. I övriga klasser utdelas SBGF:s mästerskapsplakett.
I lagtävlingar med SM-status utdelas RF:s mästerskapsplakett i valörerna guld, silver och brons.
Spelare som ingår i laget får en replik av plaketten. I oldtimers eller ungdomsklasser utdelas
SBGF:s mästerskapsplakett.
Startavgifternas fördelning är 60% till priser, 30% till arrangör och 10% till SBGF. Prispengar
som fördelas enligt nedan (avvikelser kan förekomma i specifika fall men anges då i inbjudan):
Inget pris får understiga startavgift enligt inbjudan. Gäller ej startavgift efter eventuella avdrag för
stor grabb.
Antal anmälda

1:a

2:a

3:a

4:a

5:a

6:a

7:a

8:a

9:a

10:a

1
2
3-10
11-20
21-28
29-36
37-44
45-52
53-60
61-

100%
80%
60%
50%
48%
46%
44%
42%
40,5%
39,5%

20%
30%
28%
27%
25,5%
24,5%
24%
23,5%
23%

10%
15%
14%
13,5%
13%
12,5%
12%
11,5%

7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%

4%
5%
5%
5%
5%
5%

4%
4%
4%
4%
4%

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

3%
3%
3%

2,5%
2,5%

2%

För regler kring storlek på startavgifter se dokumentbanken.
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18.5 Kvalregler
Kvalgränser vid SM-tävlingar

Antal anmälda
0-20
21-30
31-50
51-

FÖRSTA KVALGRÄNS
Kvalificerade
Minsta antal

50% *
50% *
50% *
50% *

9 st
12 st
18 st
24 st

Till Final

6 st
9 st
12 st
18 st

*kvalificerade är 50 % av deltagarna samt de med samma antal slag.
Spelare med samma resultat som förutbestämt antal går till final.
Kvalgränser där masstart förekommer.
SM är en öppen mästerskapstävling, utlyst som internationell tävling, och spelas efter de regler
som gäller vid EM och VM – d.v.s. internationella regler.
Vid tävling på dubbelanläggning kan det vid masstart vara max 108 spelare. Vid en vanlig tävling
där det spelas på en anläggning max 54 deltagare.
Det måste anges i inbjudan hur många som går vidare till masstarten.
Kvalificerade att spela vidare efter första kvalificeringen är de 50 procent bästa i respektive klass
samt de med samma antal slag som den sist kvalificerade. Procentsatsen kan justeras, med hänsyn
till antalet anmälda i respektive klass.
Kvalificerade spelare i var klass bör vara delbart med tre och inte vara mindre än sex. För att
uppnå minimiantal i de minsta klasserna kan platser tas från de största klasserna.
Antalet direktplatser bör vara 99 på dubbelanläggning och 48 på enkel för att lämna utrymme åt
spelare med samma antal slag som den sist kvalificerade. Procentsatsen för hur många som går
vidare efter första kvalet justeras i förhållande till antal anmälda. Beräkningsformel: Antal som är
anmälda i klassen/totala antalet anmälda x 99.
Antalet som kvalificerar sig till masstarten i respektive klass beräknas på antalet anmälda och
anges före start dag ett.
18.6 Avbruten kombitävling
Om SM spelas som en kombitävling skall båda underlagen spelas likvärdigt. Varven betraktas
därför som sammanhörande två och två. Detta innebär att båda varven stryks vid eventuell
nedkortad tävling, på detta vis så blir det lika många varv som räknas på respektive underlag även
om tävlingen måste kortas ner.
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18.7 Regler och förtydliganden
18.7.1 SM för 3-mannalag
Samtliga spelare i ett lag måste representera samma förening.
SM för tremannalag spelas i två klasser: Herrar och Damer. Lagen får innehålla spelare från
samtliga åldersklasser som ingår i SM.
Oldtimers-SM för tremannalag spelas i en klass. Lagen får innehålla spelare från samtliga klasser
som ingår i tävlingen.
18.7.2 Oldtimers-SM för femmannalag
Tävlingen spelas i direkt anslutning till, och på samma anläggning som, Oldtimers-SM. Lagen
består av sex spelare som ska tillhöra samma förening. Tävlingen spelas över tre serier. De fem
bästa resultaten i varje serie räknas.
18.7.3 Svenska Cupen
Varje lag består av minst 4 eller max 5 spelare. Består laget av 5 spelare stryks högsta resultatet
efter varje kvalvarv. OBS!! Detta gäller endast kvaldagen.
De fyra lag som placerade sig 1-4 året innan blir automatiskt seedade till varsin grupp dvs. Grupp
A (1:an), Grupp B (2:an), Grupp C (3:an), Grupp D (4:an). Därefter så placeras i turordning varje
lag in i varsin grupp efter säsongs-HCP, dvs. lägst säsongs-HCP (snitt beräknat på alla anmälda
spelare i laget) enl. modell nedan.
A
1
8
9
16
17
24
osv.

B
2
7
10
15
18
23

C
3
6
11
14
19
22

D
4
5
12
13
20
21

Antal varv bestäms efter antal deltagande lag men dock max sex varv första tävlingsdagen,
Dagens sista varv måste påbörjas senast kl. 18.00.
Alla grupper skall till första tävlingsdagens slut ha spelat samma antal varv.
Utsläpp sker via rullande tripplar där man först börjar med Grupp A dvs. första spelaren i lag 1,
lag 2 och lag 3 i första trippeln sedan första spelaren i lag 4, lag 5 och lag 6 i andra trippeln skulle
det vara ojämnt antal lag i gruppen så fortsätter man med första spelaren i lag 7 sedan spelare 2 i
lag 1, spelare 2 i lag 2 i tredje trippeln osv. När hela gruppen är på banan så fortsätter man med
nästa grupp dvs. Grupp B.
Poäng delas ut efter varje runda baserat på sitt lagresultat i relation till de andra lagen i samma
grupp.
För varje lag man slår så får man 2 poäng
För oavgjort så för man 1 poäng
För varje lag man förlorar mot får man 0 poäng
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Exempel:
Varv 1

Varv 2

Varv 3

Totalt

Poäng

A. 79 (10p)

C. 78 (10p)

A. 79 (10p)

A. 239 slag

26

B. 81 (8p)

B. 80 (8p

B. 81 (8p)

B. 242 slag

24

C. 83 (5p

A. 81 (6p

E. 82 (6p)

C. 248 slag

15

D. 83 (5p)

E. 85 (4p)

D. 83(4p)

E. 252 slag

12

E. 85 (2p)

D. 87 (1p)

F. 84 (2p)

D. 253 slag

10

F. 88 (0p)

F. 87 (1p)

C. 86 (0p)

F. 259 slag

3

Om två lag skulle hamna på samma slutpoäng så räknas lägst antal slag. Hamnar lagen på samma
poäng och slagantal tillämpas särspel med hela laget från bana 1 om det handlar om platserna till
final.
De 4 bästa lagen från varje grupp går vidare till final vilket innebär att de spelar åttondelsfinalKvartfinal-Semifinal samt final enl. nedan
Match 1: A1-C4
Match 2: B2-D3
Match 3: C1-A4
Match 4: D2-B3
Match 5: A2-C3
Match 6: D1-B4
Match 7: B1-D4
Match 8: C2-A3
Vinnarna i 8-delsfinal 1 resp. 2 möts i kvartsfinal 1
Vinnarna i 8-delsfinal 3 resp. 4 möts i kvartsfinal 2
Vinnarna i 8-delsfinal 5 resp.6 möts i kvartsfinal 3
Vinnarna i 8-delsfinal 7 resp. 8 möts i kvartsfinal 4
Vinnarna i kvartsfinal 1 resp. 2 möts I semifinal 1
Vinnarna i kvartsfinal 3 resp. 4 möts I semifinal 2
Osv.
Om färre än 16 lag är anmälda till tävlingen så går endast 8 lag vidare till final enl. nedan
Match 1: A1-D2
Match 2: D1-B2
Match 3: B1-C2
Match 4: C1-A2
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Vinnarna i kvartsfinal 1 resp. 2 möts I semifinal 1
Vinnarna i kvartsfinal 3 resp. 4 möts I semifinal 2
Osv.
Finalspel på EB
Åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal samt final spelas som slagspel på en runda. Max ett byte per
match är tillåtet. Vid samma resultat tillämpas särspel med hela laget från bana 1 (ej reserv).
18.7.4 Mixed-SM
Mixed-SM spelas i två klasser – öppen klass och oldtimers. Öppen klass får innehålla spelare från
samtliga åldersklasser med undantag för ungdom B och C.
Vid mixed-spel börjar den manlige spelaren på banor udda nummer på udda serier. Det vill säga
serie ett, tre och så vidare. På jämna serier börjar den manlige spelaren på banor med jämnt
nummer. Tävlingen spelas över ett jämnt antal varv.
18.8 Förbundsrepresentant
Vid förbundsarrangemang ska en förbundsrepresentant vara närvarande. Denne utses av Tork
samtidigt som inbjudan offentliggörs.
ToRK:s SM-ansvarige har hand om kontakterna med arrangerande förening fram till två veckor
innan tävlingen, då den överlämnas till förbundsrepresentanten.
Förbundsrepresentantens åläggande vid mästerskapstävlingar är att:
•
•
•
•

Vara på plats minst en dag före tävlingsstart.
Assistera arrangerande förening vid problem med BAMS eller Bangolf Arena
Vara tillgänglig under tävlingsdagarna för att tillsammans med arrangerande förening lösa
eventuella problem som kan uppstå.
Delta vid invigning, prisutdelning samt avslutning och framföra förbundets gratulationer
till pristagarna och tack till arrangörerna.
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Kapitel 19 – SVENSKA SERIEN
19.1 Inbjudan
I november månad bjuder ToRK in till kommande års seriespel.
19.2 Anmälan
Lag som fullföljt seriespelet är automatiskt anmälda till nästa års serie
Återtagande och nyanmälan av lag sker skriftligt till förbundskansliet senast 31/12. För
föreningar med två lag är det fritt att själv välja vilket lag man vill dra ur.
19.3 Avgift
Anmälningsavgiften bestäms av ToRK och betalas mot faktura från SBGF. Även föreningar som
inte dragit tillbaka sitt deltagande i tid eller som anmäler lag men tar tillbaka sin anmälan efter den
31/12 betalar fastställd avgift.
19.4 Rätt att delta
• Varje förening ansluten till SBGF äger rätt att delta med två lag i Svenska serien.
• I lagen äger alla licensierade spelare, oavsett klass, från A ungdom och uppåt rätt att delta.
• Spelare som deltar i seriespel ska ha en registrerad spelarlicens för den förening denne
representerar.
• Det finns inga restriktioner för spelarens medborgarskap.
Lag som använt underårig eller olicensierad spelare behandlas enligt följande:
• de matcher som den otillåtne spelaren använts mister laget poäng och får speldagens
högsta resultat plus ytterligare 20 slag.
• motståndarlaget får två poäng och sitt lags bästa resultat under speldagen.
• lag som använt otillåten spelare betalar av SBGF fastställd straffavgift.
19.5 Rätt att representera olika lag
Om förening har två lag i seriesystemet får spelare endast representera ett lag per spelomgång.
Spelare som slagit minst ett slag under en spelomgång räknas som representant i laget.
19.6 Indelning
Svenska serien indelas på följande sätt:
• En elitserie.
• Två div.1-serier (södra, norra)
• Under varje div. 1-serie skall finnas maximalt två div. 2-serier.
• Under varje div. 2-serie skall finnas maximalt två div. 3-serier.
I ett fullt utbyggt seriesystem omfattas Elitserien och Division 1 av åtta lag. Övriga divisioner av
sex lag. ToRK kan besluta om undantag från ovanstående indelning ifall det av praktiskt skäl
finns anledning att göra så.
Div 3 serierna skall ha lokal anknytning, d v s kopplat till respektive distrikt. Om en förening
önskar delta med ett lag i en annan serie än den lokala, p g a för få anmälda lag, kan inte
hemmaspel garanteras.
Föreningars andralag måste befinna sig minst en division lägre än representations-laget.
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Fördelning av lag mellan serier i samma division görs av ToRK med hänsyn taget till det
geografiska läget för alla lag i den aktuella serien. Föreningarnas representationslag prioriteras.
Indelning av Svenska Serien samt fastläggande av spelplatser till denna görs av ToRK under
januari månad innevarande spelår och en första preliminär serieindelning publiceras på SBGF:s
hemsida.
Sista dagen för klagomål till ToRK mot serieindelningen är 14 dagar efter att det preliminära
spelprogrammet publicerats.
19.7 Spelomgång
Med en spelomgång menas att alla lag möter alla under en eller två speldagar.
Antal matcher per speldag och lag bestäms av:
• Elitserien och division 1 spelar alltid över två dagar med start 9.00
• I division 2 och division 3 med maximalt sex lag spelas alla matcher över en dag med start
9.00
• I serier med fler än sex lag spelas över två dagar enligt följande:
Dag 1 startas 13.00 och genomför två omgångar. Resterande matcher spelas dag två med start
9.00.
Ovanstående spelordning kan vid behov ändras av tävlingsledare och domare på plats.
Lag får inte starta i en spelomgång före det att samtliga lagmedlemmars ID-nummer angivits på
inlämnad laguppställning eller anmälts via HCP-online.
Endast WMF godkända bollar är tillåtna, dock får arrangerande förening i seriespel inte begränsa
det till endast 1 boll.
19.8 Match
Ett lag i svenska serien består av fem spelare. Nomineringen av laget ska ske i god tid före
matchstart.
Varje match omfattar en enkelserie per spelare i laget. En spelare från respektive lag spelar
tillsammans.
Hemmalagets första, tredje och femte spelare i en match börjar på varje bana.
Hemmalagets andra och fjärde spelare i en match spelar som tvåa på varje bana.
Med hemmalag avses i detta fall inte arrangerande förening utan det lag som står uppsatt som
hemmalag i en enskild match
Lag med lägsta slagantal i en match erhåller två poäng.
Vid lika slagantal i en match erhåller vardera lag 1 poäng.
Reserv kan insättas när som helst under en match. Om banan inte är färdigspelad måste inbytt
spelare spela med samma boll som spelaren som blivit utbytt.
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Inför varje match äger laget rätt att nominera nya spelare.
Laget har rätt att invänta samtliga spelare och därefter få fem minuters paus innan lagets nästa
match startar.
Lag i Svenska Serien med färre än fyra spelare till start i en match måste lämna walkover. Spelar
laget med fyra spelare belastas laget med sju slag per bana för ”den femte spelaren”.
19.9 Tabellplacering
Placeringarna bestäms i första hand av antal poäng, därefter slagantal. Om två eller flera lag
uppnår samma poäng och slagantal skall särspel tillämpas med hela laget från bana 1. Detta gäller
platserna 1 - 3.
19.10 Walkover (WO)
WO i en match:
Det lag som lämnar WO i en match får speldagens sämsta resultat plus ytterligare tjugo slag. Det
lag som vinner en match på WO får två poäng och sitt lags bästa resultat under speldagen.
WO i två matcher eller flera:
Poäng stryks i den aktuella omgången, som tagits mot ett lag som i ett senare skede utesluts på
grund av WO.
Lag som lämnar WO i två matcher utesluts ur serien. Inför nästkommande spelår krävs
nyanmälan för fortsatt deltagande. Fastlagd WO-avgift faktureras. För avgiftens storlek se
dokumentbanken.
19.11 Lagledare
Varje lag har rätt att ha två lagledare på anläggningen under tiden laget deltar i match.
Lagledarna skall bära samma klädsel som övriga spelare i laget och ha armbindel i avvikande färg
från övrig klädsel.
19.12 Avbruten omgång
Om samtliga matcher inte hinner bli färdigspelade på grund av väder och vind stryks aktuell
spelomgång. Beslutas av domare och tävlingsledare.
19.13 Andra spelformer
Andra spelformer kan prövas om ToRK och styrelsen så bestämmer.
19.14 Lottning
Spelordningen för första spelomgången fastställs genom föregående års resultat.
Från och med andra spelomgången får lag startnummer efter aktuell placering i serien.
Avsikten är att aktuell etta och tvåa skall mötas i sista matchomgången varje
serieomgång.
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Lottningsschema för seriespel
MATCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4 lag
2-4
1-3
3-2
4-1
4-3
2-1

5 lag
2-5
1-4
5-3
4-2
3-1
5-4
3-2
1-5
4-3
2-1

6 lag
5-3
6-2
1-4
2-5
3-1
4-6
1-5
4-2
3-6
5-4
1-6
2-3
6-5
4-3
2-1

7 lag
5-7
6-4
2-3
7-1
5-4
6-2
3-7
1-6
2-4
3-5
7-6
4-1
7-2
3-6
1-5
4-7
5-2
1-3
6-5
4-3
2-1

8 lag
6-7
8-4
5-1
3-2
7-4
1-6
2-8
5-3
1-7
4-2
3-6
8-5
7-2
3-1
4-5
6-8
7-3
5-2
8-1
4-6
7-5
3-8
2-6
1-4
8-7
6-5
4-3
2-1

19.15 Uppflyttning och nerflyttning
Från varje serie under elitserien flyttas seriesegraren upp till närmast högre division.
Vid avhopp från Svenska Serien tillämpas följande regler
• Max ett lag förutom segrarna i underliggande serier flyttas upp.
• Vid ytterligare avhopp återinsätts de högst placerade av de nedflyttade lagen i serien.
Från varje full serie flyttas näst sista och sista laget ner till närmast underliggande serie. Undantag
kan förekomma om det inte finns några underliggande serier eller Svenska Serien inte är fullt
utbyggd.
I de fall då en förenings andralag inte kan flyttas upp går turen till närmast placerade lag i serien.
Eventuella undantag till ovanstående kan göras av ToRK vid t ex vid återtagande av lag från
seriesystemet innan anmälningstidens utgång.
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19.16 Ranking av lag
Ranking av lag sker enligt följande principer:
• Först placeras nedflyttade lag i inbördes ordning efter fjolårets placering. Vid samma
placering (om lagen kommer från olika serier), rankas lagen efter fjolårets poäng justerat
för antalet matcher.
• Därefter kvarvarande lag rankas efter fjolårets placering.
• Sist placeras uppflyttade lag i inbördes ordning efter fjolårets placering. Vid samma
placering (om lagen kommer från olika serier), rankas lagen efter fjolårets poäng justerat
för antalet matcher.
19.17 Spelplatser
Spelplatserna bestäms av ToRK efter fastställd serieindelning.
Spelplatserna utses bland deltagande lag i seriespelet.
En hemmaspelsstatistik upprättas på vilka lag som haft hemmaspel med start från och med år
2003. Statistiken räknas rullande de sex senaste åren.
Nytillkomna, eller lag som inte varit med de senaste sex åren, får ett tillägg på 0,5 hemmaspel/år
de inte har varit med i Svenska Serien.
Bland de lag som har egen bangolfanläggning väljs de lag som haft minst antal hemmaspel enligt
hemmaspelsstatistik.
För att vara kvalificerad för hemmaspel ska föreningen ha domare, tävlingsledare
och besiktigad anläggning (av någon av typerna som gäller för berörd serie) senast 31/12 året
före seriestarten.
Förening som står i tur att få hemmaspel kan hyra annan förenings anläggning efter
överenskommelse om att man har rätt att hyra och att man är överens om villkoren. Den hyrda
anläggningen måste vara besiktad senast 31/12 året före seriestarten, samt vara av samma
underlag som den egna. Den totala resträckan i den aktuella serien får inte öka. Hyra av
anläggning måste anmälas till SBGF.Avgift för hyra faktureras. För avgiftens storlek se
dokumentbanken.
Hamnar fler lag på samma antal hemmaspel väljs lägst rankade laget enligt rankingreglerna ovan.
Föreningar som anmält lag till seriespel upplåter kostnadsfritt anläggning för hemmaspel.
19.18 Spelunderlag
Godkända underlag i svenska serien
•
•
•
•

Filt
EB
Betong
MOS

I Svenska Seriens bestäms spelunderlag i första hand av vilket lag som står på tur att ha
hemmaspel utifrån hemmaspelsstatstiken.
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Elitserien och Division 1 skall spela sina omgångar på 3 olika underlag, om dessa underlag finns
representerade bland de deltagande lagen.
Om 3 olika underlag ej går att uppnå så byts det till det underlag som den arrangerande
föreningen som står på tur för hemmaspel har.
Om EB, Betong eller MOS finns representerat bland de lag som står på tur i Division 2 & 3, skall
ett av dessa underlag finnas med. Vilket underlag som väljs bestäms av ToRK.
Undantag kan göras vid speciella omständigheter och beslutas då av ToRK. T ex om serien inte
innehåller minst tre föreningar som uppfyller kraven för att få ha hemmaspel.
19.19 Arrangörs skyldigheter
Arrangörer ansvarar för att:
• anläggningen hålls stängd för allmänheten och öppen för träning dag före tävling tiden
08.00 - 20.00
• minst två personer ingår i sekretariatet inklusive tävlingsledare
• utföra kontrollräkning och registrering av matchresultat samt att anslå dessa löpande
• BAMS och Bangolfarena skall användas i elitserien samt att spelomgångens resultat är
rapporterat i HCP-online och till förbundskansliet senast dagen efter spelad omgång
• nio borstar och sex skrapor finns vid anläggningen
19.20 Träning
Träning speldagen är tillåten till senast 15 min före start. Övrig träning se 5.19 Arrangörs
skyldigheter.
Varje lag skall per spelomgång betala träningsavgift för officiell utlyst träning. För avgiftens
storlek se dokumentbanken.
Vid ytterligare stängning för träning (bestäms av arrangör), kan avgift maximalt tas ut enligt ovan.
19.21 Sopning/skrapning
Sopning och skrapning av banorna sköts av deltagande lag enligt nedanstående schema.
Antal lag
Lag nr
1
2
3
4
5
6
7
8

8
Bana
1-2
3-4
5-6
7-8-9
10-11-12
13-14
15-16
17-18

7
Bana
1-2
3-4-5
6-7-8
9-10-11
12-13
14-15-16
17-18

6
Bana
1-2-3
4-5-6
7-8-9
10-11-12
13-14-15
16-17-18

5
Bana
1-2-3-4
5-6-7-8
9-10-11-12
13-14-15
16-17-18

Exempel:
Sju lag är med i serien och ditt lag har startnummer 5 denna spelomgång.
Tabellen ger då att ditt lag ansvarar för sopning och skrapning av banorna 12-13.
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4
Bana
1-2-3-4-5
6-7-8-9-10
11-12-13-14
15-16-17-18

19.22 Priser
Segrarna i Elitserien blir Svenska Mästare.
De tre främsta lagen i Elitserien får RF:s mästerskapsplakett.
Segrande lag i Elitserien får ett vandringspris samt en replik till klubben.
SBGF:s plaketter tilldelas segrarna i övriga serier.
I Svenska Serien får lagen sex individuella medaljer samt en lagmedalj.
De tre främsta lagen i Elitserien tilldelas dessutom penningpriser vars storlek beslutas av SBGF.
19.23 Europacupen
Seriesegraren i Elitserien respektive segraren i SM 3-manna lag för damer är kvalificerade för
deltagande i Europacupen. Detta under förutsättning att minst tre lag deltagit i lagtävlingen på
damsidan vid SM.
Är seriesegraren titelförsvarare i Europacupen är dessutom tvåan kvalificerad att delta.
I det fall seriesegraren avböjer deltagande i Europacupen skall platsen erbjudas årets svenska
mästare i Svenska Cupen. Vid återbud av de två segrarna avstår Sverige deltagande.
I det fall det inte varit tre deltagande lag i SM 3-manna lag för damer avgör ToRK om det
segrande laget får representera Sverige i Europacupen.
Bidrag utgår till deltagande lag i Europacupen. Bidragets storlek fastställs av SBGF.
Kapitel 20 – KONSEKVENSER FÖR LAG AV DOPING OCH/ELLER
ALKOHOLPÅVERKAN
20.1 Alkoholpåverkad spelare i lag exkl. serielag
Laget diskvalificeras
20.2 Alkoholpåverkad spelare i serielag
Laget förlorar poängen och får dagens högsta resultat plus 20 slag. Detta gäller samtliga matcher
som spelaren deltagit i under dagen.
20.3 Dopad spelare i lag exkl. serielag
Laget diskvalificeras
20.4 Dopad spelare i serielag
Laget förlorar poängen och får dagens högsta resultat plus 20 slag. Detta gäller samtliga matcher i
aktuell spelomgång.
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