ÄNDRINGAR TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2019
17.4 Deltagande i tävling
Lagt till ett stycke
•

”Endast WMF godkända bollar är tillåtna”

18.1 Kravspecifikation för SM-arrangemang
Lagt till en punkt
•

”BAMS och Bangolf Arena skall användas vid alla mästerskapstävlingar samt Elitserien i Svenska
Serien

Kapitel 19 Svenska Serien
19.7 Spelomgång
Lagt till ett stycke
•

”Endast WMF godkända bollar är tillåtna, dock får arrangerande förening i seriespel inte
begränsa det till endast 1 boll”

19.17 Spelplatser
Lagt till ett stycke
•

"Föreningen som står i tur att få hemmaspel kan hyra annans förening 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 resesträckan i den aktuella serien får inte öka.
Hyra av anläggningen måste anmälas till SBGF. Avgiften faktureras.
För avgiftens storlek se dokumentbanken”

19.18 Spelunderlag
Hela paragrafen är ändrad p.g.a. införandet av MOS
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.
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
Lagt till följande rad under punkt 4.
•

”BAMS och Bangolf Arena skall användas i Elitserien”

