Tävlingsbestämmelser 2018
GGFs DM FÖR SENIORER (Kategori-DM).
Utöver nedanstående bestämmelser genomförs tävlingarna enl:
Regler för Golfspel från 2016
Spel- och Tävlingshandboken från 2016
Arrangerande klubbs Lokala Regler
Klasser
D30, D50, D60 och D70
H30, H40, H50, H60, H70, H75 och H80
Genomförande av klass kräver minst 4 startande deltagare.
Inget krav på EGA Exakt Tävlingshandicap, eftersom vi spelar scratch.
Spelformer
H30, H40 och H50 spelar 36 hål slag scratch över en dag.
D30, D50, D60, D70, H60, H70, H75 och H80 spelar 18 hål slag scratch över en
dag.
D30, D50,D60, D70, H75 och H80 spelar från röd tee, H70 från blå tee och H40,
H50 och H60 och spelar från gul tee medan H30 spelar från vit tee (där sådan
finns).
Seedning
Rond 1 (enda rond vid 18-hålstävling):
Start sker i omvänd handicapordning (lägst hcp går sist och högst hcp går först)
Rond 2 (finalrond vid 36-hålstävling):
Start sker i omvänd resultatordning (bäst går sist och sämst går först).
Om detta är svårt att genomföra av praktiska skäl, lottas rond 2 lika rond 1.
Seedning av ledarbollar se Spel- och tävlingshandboken från 2016 pkt. 10.3.4.
Inbjudan
GGF kungör speldatum i GöteborgsGolfaren samt på GGFs hemsida www.ggf.nu.
Arrangerande klubbar utsänder inbjudan med detaljerad information om
anmälningstider m.m. till distriktets samtliga klubbar.
Anmälan
Enligt inbjudan från arrangerande klubb. Anmälningsavgift kr 100.
Efteranmälan kan tillåtas men arrangerande klubb avgör om den accepteras.
Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen lägsta exakt handicap.
Inget prisbord förutom enligt 'Priser' nedan.
Deltagare från A1- och A2-klubbar (Hills G&SC, Lunna Golf, Lycke G&CC, Vallda
G&CC och World of Golf CC) får delta, men tävlar inte om mästerskapet. (Hills GKs
medlemmar får spela om mästerskapet.) Se Spel- och tävlingshandboken från 2016
pkt. 1.3.5.
Lika resultat
Segrare koras genom särspel sudden-death. I övrigt delad placering.
Vid lika placering för plats 2 och 3 avgörs turordning för plaketter genom den
matematiska metoden.
Priser
Plakett till spelarna på 1:a, 2:a och 3:e plats. Segrarens plakett utdelas i samband
med seniorkommitténs avslutningsmöte.

Golfbilar
Golfbilar får användas i alla klasser om intyg från hemmaklubb uppvisas. (Nytt 2016.)
Hyrbilar i mån av tillgång och banans kondition!
Avståndsmätare
Användning av tillåten avståndsmätare är tillåtet oavsett klubbens Lokala Regler.

