TÄVLINGSVILLKOR FÖR LGK
(Säsongstävling)

Tävlingens namn:

Erik Runfelts pris

Tävlingsledare:

Lars Waerland

Tävlingsperiod:

Måndag den 13 maj - söndag den 29 september 2019 (final, OBS 36 hål)

Tävlingsform:

Singel, match

Erhållna slag:

Hela handicapdifferansen enligt hcp-tabell för gul respektive röd tee.
Max antal erhållna slag för herrar är högst 28 och för damer högst 30

Omfattning:

18 hål poolspel med 4-5 spelare i varje pool. Poäng delas ut i form av 3
poäng till vinnaren för varje match, delad match ger 1 poäng vardera,
ospelad match ger -1 poäng. Ettan och tvåan i respektive pool går vidare
till traditionellt spel i stegformat som avgörs under hösten. Final spelas
över 36 hål.

Skiljehål:

Matcher i poolspelet som är all square (är lika) efter 18 hål delas. Då
matcher, som spelas i matchspelet efter avslutat poolspel, efter 18 hål är
lika, tillämpas utan dröjsmål, sudden death från hål 1.

Utslagsplatser:

Herrar gul tee, damer röd tee (herrar som är 75 år eller under året fyller 75
år har rätt att spela från röd tee.)

Öppen för:

Aktiva och vardagsmedlemmar i LGK med EGA tävlingshcp som fyllt eller
under året fyller 25 år. Observera att denna tävling är en av de två valfria
tävlingar i vilka vardagsmedlemmar får deltaga. Vardagsmedlemmar
betalar inte greenfee när de spelar i denna tävling.

Hcp-gräns:

36, OBS högsta tillåtna Hcp för anmälan. För erhållen Hcp se ovan

Anmälan:

Ska ske senast kl 18.00 den 10 maj via www.golf.se/mingolf.
Inga efteranmälningar accepteras!

Anmälningsavgift:

100 kr per spelare och betalas i samband med anmälan.

Spelordning:

Den spelare som står överst slår ut först från 1:a tee

Max antal deltagare:

128 st (minimum 12 deltagare)

Överanmälan:

Om överanmälan föreligger se de allmänna tävlingsvillkoren

Priser:

Vandringspris, ständigt vandrande

Prisutdelning:

På klubben under december 2019

Övrigt:

* Beträffande uppgörelse om speltid, se allmänna tävlingsvillkor
* Vandringspriset är ständigt vandrande sedan 2017
* Se även allmänna tävlingsvillkor

Tävlingsbestämmelser Erik Runfelts pris 2019

