GÖTEBORGSSERIEN, LAG-DM 2018
STATUTER
Göteborgsserien Lag-DM, i år för 33:e gången, spelas i 3 omgångar.
Omg 1 och 2: fm 2 foursome slag scratch, em 2 fyrboll slag scratch.
Omg 3: fm 4 singel slag scratch. Ifall omg 3 ej kan fullföljas, gäller resultat
efter omg 2 som slutresultat.
Spel från vit (H) / röd tee (D) eller motsvarande.
Damer och herrar (födda 2005 eller tidigare) indelade i vardera en division.
Om fler än 18 klubbar, dam- eller herrlag, före 15 februari anmäler till
2018 års seriespel, delas de anmälda lagen i två grupper. I division 1 deltar
då de nio högst placerade lagen ur 2017 års serie.
Maximalt 24 dam- och herrlag tillsammans får möjlighet att delta.
Spelare, medlem i flera klubbar tillhörande Göteborgs Golfdistriktsförbund
(GGF), får inte representera olika klubbar i SM Klubblag, Göteborgsserien
med lag-DM, GGF:s Seriespel för seniorer samt GGF:s
Juniorseriespel/Lag-DM under samma kalenderår. Byte av
representationsklubb är inte tillåtet. Om så skett diskvalificeras spelaren.
Om en rond måste strykas p g a diskvalifikation, skada eller sjukdom,
räknas ronden som delomgångens sämsta score plus 10 slag.
I omg 1 seedas lagen efter resultatet från föregående års serie. I omg 2 och
3 startar lagen efter omvänd tabellplaceringen.
Start från tee 1 och tee 10 om möjligt i omgång 1 och 2.
Start- och resultatlistor i GIT / Golf.se. Arrangör ansvarig!
Avståndsmätare är tillåtet oavsett klubbens Lokala Regler.
Fritt inspel tillämpas inte.
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Högst 8 spelare får användas per omgång. Laganmälan lämnas till tävlingsledning senast 60 minuter före klubbens första start, gärna via mail dagen
före. Laguppställning lämnas till tävlingsledning senast 15 minuter före
aktuell rond. Brott mot denna anmälningsplikt vid respektive rond är 2
slag, som läggs till klubbens totalresultat. Kaptensmöte förekommer inte.
Skriftlig uppgift om flaggplaceringar enligt principen 6-6-6, tidsschema
och lokala regler skall utdelas tillsammans med scorekort inför aktuell
rond.
Spelare under beteckningen ”SEKRETESS” tillåts inte delta.
Deltagare behöver inte uppfylla kravet på EGA Exakt Tävlingshandicap.
Blanketter för laguppställning hämtas från GGF:s hemsida - Tävlingar Göteborgsserien.
Golfbilar får användas om intyg från hemmaklubb uppvisas. Hyrbilar i mån
av tillgång och banans kondition! Lagkapten får ej använda golfbil.
OBS! Lagkaptenen måste införskaffa och bära egen armbindel väl synlig
under rond.
Klubb som inte deltar i första och/eller andra omgången tillåts inte delta i
andra respektive tredje omgången och erhåller inte ev. ”intjänade” premier.
I övrigt tillämpas Tävlingsmanual 2018 gällande för SM Klubblag.
Respektive lagledning och tävlingsledning skall stämma av lagets resultat
innan lagledare efter tävling lämnar arrangerande klubb.
Återbud / Uteblivna spelare/lag skall anmälas tillsammans med
tävlingsresultat på därför avsedd rapport till tavling@ggf.nu.
Blanketter, resultat samt scorekort arkiveras av arrangören året ut.
Kom ihåg att förbereda kansli- och banpersonal samt restaurangen för
lunchanstormning.
Anmälningsavgift 5150: - per lag varav 150: - administrativ avgift. 2000.återbetalas efter fullföljd tävling och 3000: - fördelas till deltagande
klubbar i form av premier efter resultat. Av ej återbetalda 2000.- fördelas
500.- till arrangerande klubb samt 1500.- till premiepotten. Avgifter
faktureras från GGF:s kansli.
DM-plaketter till de tre bästa dam- och herrlagen, vilka utdelas vid GGF
TK:s höstmöte, dit respektive lagkapten inbjuds. Premier utbetalas från
GGF:s kansli. A1 / A2 - klubb erhåller inte DM-plakett (SoT 1.3).
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