JSM Klubblag Göteborg och Halland
2020 – Steg 1
TÄVLINGSBESTÄMMELSER, FÖRUTSÄTTNINGAR LAG
Ett lag består av max 9 spelare varav 7 deltar i spelet. Av de 7 spelande måste minst
2 spelare representera det minst representerade könet. Spelare är födda 1999 2007.
Antalet plaster till steg 2 står klart efter anmälningstidens utgång till SGF 1 juni.

ANMÄLAN AV LAGUPPSTÄLLNING
Anmälan om laguppställning (klubb) skall vara tävlingsledningen tillhanda i samband
med kaptensmöte dagen innan första start – Steg 1. Högst nio spelare får anmälas
per lag.
De angivna lagmedlemmarna får inte ändras efter att anmälningstiden gått ut, ett
klubblag som angivit färre än nio lagmedlemmar får komplettera sin laguppställning
efter att anmälningstiden gått ut, dock senast 30 minuter före lagets första start.
Anmälan om foursome/singel/matchspel skall vara tävlingsledningen tillhanda senast
30 minuter innan första start för respektive deltävling – Steg 1.
Bilaga 1: Laguppställning (Klubb) upp till nio spelare per klubb - Steg 1. Bilaga 2:
Laguppställning – Foursome/Singel – Steg 1.
Bilaga 3: Laguppställning - Matchspel – Steg 1.

SPELPLATS
Steg 1 A ranking kval – 22/7 Göteborgs GK, 18 hål slagspel, lagets sammanlagda
score räknas.
Steg 1 B match - 23/7 Göteborgs GK, 18 hål match med samma format som i
slagspelet.

STEG 1 - SLAGSPEL
Deltagande klubbar spelar en ranking-omgång över 18 håls slagspel brutto där varje
klubb spelar:
- 3 singlar (pojke, flicka och valfri) och 2 foursomes (mixad och valfri).

Totalt spelar således 7 personer i varje lag.
Utifrån lagens samlade resultat rankas klubbar i ordning från lag med lägst
sammanlagda
score till det lag med högst sammanlagda score.
De 12 högst placerade lagen 1-12, går vidare till matchspel I steg 1 (se nedan).

STEG 1 A - LIKA RESULTAT
Vid lika lagresultat i steg 1 slagspel räknas resultatet i mix-foursome som
särskiljande. Om det fortfarande är lika används matematiska metoden på resultatet
i mix-foursome. Om detta också ger lika resultat vidtar särspel i mix-foursome till
dess särskiljning kan ske (samma spelare som spelade mix- foursome tidigare).

STEG 1 SLAGSPEL - ANNULLERAD ROND
Om steg 1 slagspel inte kan fullföljas, dvs alla lag skall ha kunnat fullfölja tävlingen,
kommer hela ronden annulleras. Klubbarna rankade 1-12 av deltagande klubbar i
Sverige junior ranking per den 14 juli 2020 går då vidare till steg 1 match.

STEG 1 MATCH
Klubbarna rankade 1-12 från steg 1 slagspel. Spelordning klubb 6/7, klubb 5/8,
klubb 4/9, klubb 3/10, klubb 2/11 samt klubb 1/12. Löpande start.
Vinnande lag går till Steg 2 Sverige. Samma spelform som i slagspelet och över 18
hål.

STEG 1 MATCHSPEL - DELMATCHER
Varje lagmatch består av fem delmatcher som spelas i följande ordning: mixad
foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel.
Vunnen delmatch ger 1poäng och delad delmatch ger 0,5 poäng. Klubblaget med
flest vunna poäng i delmatcherna vinner lagmatchen. Alla delmatcher i en lagmatch
måste spelas färdigt innan eventuell särspel avgör lagmatchen. Särspel avgörs
genom mixed- foursome och spelarna som spelade i ordinarie match skall spela
särspelet.

STEG 1 MATCHSPEL – ANNULLERAD ROND
Om lagmatch inte kan slutföras i sin helhet, går de 6 högst placerade lagen från steg
1 slagspel vidare till omgång 2.

TEE OCH SPELORDNING
Tävlingen spelas från motsvarande blå respektive vit tee. OBS! ordinarie
teeplaceringar kan komma att ändras, dock senast dag före tävling.
Spelordning meddelas senast 1 vecka före tävling. Alla startar från första tee

FRITT INSPEL
För samtliga deltagare i SGF Juniortävlingar gäller fritt inspel vid ett tillfälle före
tävlingen. Vill spelare/lag göra fler än ett inspel får man kontakta arrangörsklubben
och göra överenskommelse om detta. Deltagarna ska ges möjlighet att spela in
dagen före tävling men om deltagare vill göra inspel vid annat tillfälle bör de få
möjlighet till detta så länge det inte innebär alltför stora olägenheter för
arrangörsklubben.
Fritt inspel rekommenderas dessutom för en medföljande ledare per tre spelare.

ANMÄLAN
Anmälan med uppgifter om klubb, ledare, mobilnummer och mailadress m.m. görs
på www.ggf.nu under Tävlingar – Junior och Elitkommittén – Skandia JSM Klubbkval
– Anmälan.
Sista anmälningsdatum 30 april.
Med vänliga hälsningar
Torben Pedersen, tävlingsansvarig och Mikael Jäder, tävlingssamordnare.
junior.elit@ggf.nu

Anmälan av laguppställning till JSM-Klubblag
2020 Göteborgs Golfklubb 22/23 juli
Klubb:_______________________________________
Kapten:______________________________________
Spelare 1______________________________ Golf ID_________________
Spelare 2______________________________ Golf ID_________________
Spelare 3_______________________________ Golf ID_________________
Spelare 4_______________________________ Golf ID_________________
Spelare 5_______________________________ Golf ID_________________
Spelare 6_______________________________ Golf ID_________________
Spelare 7_______________________________ Golf ID_________________
Spelare 8_______________________________ Golf ID_________________
Spelare 9_______________________________ Golf ID_________________
Anmälan av lag skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 12 timmar
innan första start.
Inlämnat till:__________________________
Dat:____________Kl:____________ Sign:_______________

Anmälan av laguppställning till JSM-Klubblag
2020 Göteborgs Golfklubb 22 juli
Slagspel
Klubb:_____________________________________________________________________
Kapten:____________________________________________________________________
Mixed Foursome

Spelare 1______________________________
Spelare 2_________________________________
Valfri foursome

Spelare 1______________________________
Spelare 2_________________________________
Singel, flicka
Spelare________________________________
Singel, pojke
Spelare________________________________
Singel, valfri
Spelare________________________________
Laguppställning skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 minuter innan första
start.
Inlämnat till:__________________________________ Kl:_____________ Sign:_________

Anmälan av laguppställning till JSM-Klubblag
2020 Göteborgs Golfklubb 23 juli
Matchspel
Klubb: _______________________________________________________________
Kapten:______________________________________________________________
Mixed Foursome

Spelare 1______________________________
Spelare 2_________________________________
Valfri foursome

Spelare 1______________________________
Spelare 2_________________________________
Singel, flicka

Spelare________________________________
Singel, pojke

Spelare________________________________
Singel, valfri

Spelare________________________________
Laguppställning skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 minuter innan första
start.
Inlämnat till:_________________________________ Kl:__________Sign:___________

