Gamla Grabbar Södra Vätterbygden
Tävlingsbestämmelser 2019
Klubbar

A6 GK, Gränna GK, Jönköping GK, Ryfors GK, Wiredaholm GK

Spelprogram

Wiredaholm
A6 GK
Gränna
Ryfors
Jönköping

14 maj
29 maj
11 juni
12 augusti
27 augusti

Spelform

Finalspel i Vetlanda
11 september
Slaggolf 18 hål (hcp/spelhandicap)

Åldersgräns

Spelare födda 1959 eller tidigare (60 år)

Klassindelning

Flytande klasser

Tee

H60 gul tee. H70 & H80 röd tee. Obligatoriskt!

Lagtävling

De 10 bästa nettoresultaten oavsett klass räknas ihop och
utgör klubbens lagresultat. Vid ej fullt lag, räknas som lägst 8
bästa nettoresultaten för respektive klubb. Har något lag mindre
än 8 deltagare får det laget komplettera med dagens sämsta
8:e resultat och addera till sin totalscore för saknade spelare.

Starttid

Första start tidigast 09.00. Starttid och kanonstart avgörs av
arrangerande klubb.

Avgifter

Total avgift 240 kr vilket inkluderar startavgift (40:-) och
greenfee (200:-). Gäller fullvärdiga medlemmar och
vardagsmedlemmar. Greenfeebiljetter, frikort eller övriga
rabatter gäller ej.

Inbjudan

Skickas med e-post senast 21 dagar före tävlingsdag.
Arrangerande klubb lägger ut tävlingen på Golf.se

Anmälan

Anmälan till tävlingen görs via Golf.se med golf-id och namn.
Anmälan senast 4 dagar före tävlingsdagen.
Betala greenfee med kort eller SWISH och startavgift kontant.
Avgift kan tas ut från spelare som inte meddelat förhinder.
Max 25 deltagare per klubb. Utfyllnad tillåts, dock ej över 125
deltagare totalt.
Spelare är alltid skyldig att se till att korrekt hcp är registrerad i
GIT-systemet.

Hcp-justering

Golfbil

Spelare anmäler önskemål/behov av bil till arrangerande klubb.
Samåkning skall tillämpas så långt som möjligt pga. tillgången
på bilar.

Gamla Grabbar Södra Vätterbygden
Tävlingsbestämmelser 2019

Lottning

Blandade klasser. Om möjligt så få spelare från samma klubb i
respektive boll. Samordna från tee, alla från gul eller röd tee
annars 2 från resp. tee.

Startlista

Läggs ut på Golf.se senast 2 dagar före tävlingsdagen.

Service

Sekretariat, omklädningsrum och drivingrange bör vara öppna
från 07.30.

Priser

Penningpriser i respektive klass.
Fördelning av prispott efter placering enligt nedan.
Pris till närmast hål för ca 300 kr.
Vandringspris till vinnande klubb.

Prisutdelning

Snarast efter avslutad tävling. Priser avhämtas direkt av
vinnare. Närvaro vid prisutdelning krävs. Om inte, tillfaller priset
arrangörsklubben.
Av startavgiften, 40 kr/spelare, ska 80 % utdelas som vinster.
1:a pris 400 kr
2:a pris 300 kr
3:e pris 200 kr
4:e, 5:e osv 100 kr så länge prispotten räcker.

Resultatlista

Resultatlistan läggs ut på Golf.se.
Lagresultaten sammanställs och skickas via e-post till
deltagande klubbar dagen efter tävlingsdagen.
Arrangerande klubb skall rapportera minst de 5 bästa
resultaten i A respektive B-klassen samt lagresultat till JP.

Finalspel

Slutspelet för Gamla Grabbar Vätterbygden spelas den xx
september 2019 på Vetlanda GK
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