SGN – SAMARBEJDENDE GOLFKLUBBER I NORDJYLLAND
TURNERINGSPROPOSITIONER FOR REGIONSMESTERSKABERNE 2019
Dronninglund GK, søndag den 4. august
Konditioner
Turneringen spilles som 18 hullers holdturnering.
Et hold består af 4 spillere.
Alle spillere skal være fyldt 18 år senest 31. december 2015.
Der spilles i 2 rækker – række A og række B.
A-rækken: hcp. 0-18 (slagspil)
B-rækken: hcp. 18,1-35,9 (stableford)
Hver klub stiller med 2 spillere i A-rækken og 2 spillere i B-rækken.
Der spilles for herrer fra gul tee og for damer fra rød tee.
Turneringen spilles i henhold til ´Regler om golfspil` udgivet af Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews og
Ørnehøj Golfklubs lokale regler.
Ændring af handicap
Spillerne deltager i den række, de er tilmeldt og spiller med det på spilledagen aktuelle handicap.
Reservespillere
Det er tilladt at indsætte reservespillere fra placeringsrækken i hjemmeklubbens udtagelsesturnering. Dette
meddeles turneringsledelsen inden start.
Spillerne indsættes i placeringsrækkefølge i henhold til hjemmeklubbens udtagelsesturnering.
Indlevering af scorekort
Efter endt spil indleveres de underskrevne og korrekt udfyldte scorekort straks til turneringsledelsen.
Resultat og resultatlighed
Klubbens resultat er summen af de 4 spilleres stablefordpoints (A + B-rækken).
Ved resultatlighed vinder klubben med det bedste resultat på ulige huller, derefter gælder bedste resultat
på de sidste 6 ulige huller, dernæst bedste resultat på de sidste 3 ulige huller. Er der stadig lighed afgøres
resultatet ved lodtrækning.
Består klubbens hold af mindre end 4 spillere, tæller kun de deltagende spilleres resultat.
Golf Carts
Må kun benyttes ved dispensation af turneringsledelsen.
Caddie
Caddie er ikke tilladt.
Lokalregel
Regel 18 vedr. bold mistet eller out of bounds. Herfra vil lokalreglen jf. 8-E5 ikke være gældende.
Turneringsledelsen
Turneringsledelsens beslutning er endegyldig.
PROGRAM OG VIGTIGE INFORMATIONER
Kl. 07.30-08.30
Registrering. Morgenkaffe. Der betales ikke greenfee og turneringsfee.
Kl. 08.30
Velkomst og information
Kl. 09.00
Gunstart
Kl. 14.00
Frokost
SGN er vært ved frokosten.
Drikkevarer er for spillernes egen regning.
Kl. 14.30
Præmieoverrækkelse i forbindelse med frokosten.
Der er præmier til minimum de 3 bedste hold samt kåring af årets bedste klub
(Regionsmester) og kåring af årets bedste individuelle bruttoscore
(Regionsmester/individuelt/brutto).
SGN ØNSKER ALLE EN GOD TURNERINGSDAG!
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til ændringer
Turneringsledelsens kontakt: Kurt Andersen, Løkken Golfklub, mobil 22101840 eller mail kurt.alice@stofanet.dk

