MÅNDAGAR 2019
Prästgården. 9 hål
Slaggolf med full HCP för DAMER
Första datum:
Antal måndagar:
Sista måndagen:
Finalen:

6 maj
20
16 sep + Extra chansen: Torsdag 19 sep.
Lördag 21 sep, kanonstart kl 09.30, Prästgården, 18 hål.

Ingen segerpremie i år. Mer priser i finalen istället.
Minst tre startande för att omgångens resultat ska räknas.
Anmälan i klubbhuset före start.
Startavgift: 50 kr per deltagare. SpecialGreenfee 50 kr för gäst/ GF medlem
Starttider: 15.00 - 18.45.
De som kommer i mål efter kl 19.00 meddelar sina resultat genom att fota
scorekortet och mms:a det direkt till ledaren. Scorekortet måste vara
ledaren tillhanda senast kl 20.30. Därefter räknas inte rundan.
Spelstart kl 13-15: Ett dispens-kort + pengar/swish läggs i brevlådan
före rundan. Kort och kuvert finns i greenfee-lådan.
Efter rundan: Om klubbhuset ännu inte har öppnat (15.00):
Skriv tydligt datum och hela namnen på scorekorten och lägg i brevinkastet.

Tävlingsbestämmelser:
Reglerna för golfspel 2019 - , Spel- och Tävlingshandboken med
Handicapregler 2019 - , + Jarlabanke gk:s generella tävlingsbestämmelser.
De 10 bästa resultaten av årets omgångar räknas samt finalomgången.
En markör måste ha officiellt HCP och endera spela i tävlingsomgången eller
enbart gå med som markör.
Poängberäkning i varje omgång:
1: a = antal deltagare
+1p
2: a = antal deltagare
- 1p
3: a = antal deltagare
- 2p
och så vidare. Sisten
=1p

Exempel: 4 deltagare
1:a = 5
2:a = 3
3:a = 2
4:a = 1

Fler än 15 deltagare = maxpoäng till vinnaren = 16 poäng.
1:a = 16 p, 2:a = 14 p, 3:a = 13 p, 4:a = 12 p, och så vidare. Övriga = 1 p.
Vid lika resultat vinner den spelare med lägst spelhandicap. Om även spelhandicap är
lika används den matematiska metoden för att särskilja spelarna. Är spelarna fortfarande
lika så delas placering och poäng. Vid lika resultat i finalen vinner den med flest segrar.

