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TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REKOMMENDATIONER FÖR
SÖRMLANDSUTBYTET 2015
Allmänt

Varje klubb som ingår i samarbetet anordnar en singeltävling för Sörmlands
Golfdistriktsförbunds golfklubbars medlemmar.

Deltagare

Spelare med EGA exakt tävlingshandicap och som är medlem i klubb som tillhör
Sörmlands Golfdistriktsförbunds har rätt att delta.
Även deltagare med EGA exakt tävlingshandicap från andra klubbar får delta i mån av
plats. Medlemmar i golfklubbar som tillhör Sörmlands Golfförbund skall dock
prioriteras.

Spelform

Spelform bestäms av arrangörsklubben.

Inbjudan

Arrangörsklubben ska skicka ut en inbjudan senast 14 dagar innan tävlingsdagen och
öppna tävlingen för registrering på ”min Golf”. Inbjudan bör innehålla följande
uppgifter: • Avgift • Anmälningstid (första och sista tidpunkt) • Klassindelningar med
hcp-gränser. • Principer för startordning, - om starten sker klassvis och i så fall i vilken
ordning -eller om det är en blandad startordning • Principer för prisutdelning: klassvis
eller gemensam, och cirkatid.
Tävlingen skall innehålla hcpklass A, B, C för hcp +4 och uppåt. Övrigt upplägg
bestäms av arrangörsklubben. Det ska framgå av inbjudan att tävlingen ingår i
sörmlandsutbytet, Det ska även synas i GIT.

Anmälan

Anmälan görs av spelaren på ”min Golf” eller till arrangörsklubben senast vid den
tidpunkt som anges i inbjudan.

Starttider

Arrangörsklubben publicerar starttiderna senast 2 dagar före tävlingsdagen.

Avgift

150 kr, varav 100 kr oavkortat går till arrangerande klubb

Antal
deltagare

Bör vara minst 120 stycken för 18-hålsbanor

Överanmälan

Vid överanmälan ska först spelare från klubbar som inte ingår i Sörmlands Golfförbund
gallras bort, därefter skall sist anmäld strykas. Enligt Spel-och Tävlingshandboken.

HCP

Spelares handicap ska vara korrekt fört och kontrolleras vid behov i GIT.
Spelaren skall ha EGA Exakt Tävlingshandicap för att deltaga.

Prisbord

Enligt SGF:s spel-och tävlingshandbok.

Övrigt

Enligt Svenska Golfförbundets Spel-och Tävlingshandbok och arrangörsklubbens
tävlingsbestämmelser.
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Nytt för i år 2015
Tävlingen är av Order-of-merit karaktär där de fem bästa resultaten räknas, enligt följande
poängberäkning:
Av totalt 21 planerade tävlingstillfällen räknas den sammanlagda poängen från de 5 bästa
tävlingarna. Poängen man får i varje klass räknas. Ex: Om man spelar en tävling i A klass och då
får 3 poäng. Nästa tävling spelar den i B-klass och får 6 poäng, så räknas poängen ihop. Spelaren
har då 9 poäng.
BERÄKNING: Segraren får 15 Poäng, tvåan 14 O.S.V. ner till 1. Poäng enligt prislistan per
klass. Vid lika poäng i order of merit kommer den med högst enskild poäng före.
Sörmlands Golfdistrikt står för dessa priser.
Prisutdelning sker på TKO- konferensen i november.

Rekommendationer för Sörmlandsutbytet
1. Starttid var 10:e minut
2. 3 spelare i varje ”boll”
3. ”Dambollar” uppskattas av många
4. Klassindelning efter erhållna slag och inte efter ett visst hcp. D v s man sätter
klassindelning efter antalet erhållna slag enligt slope-tabellen för banan så att alla med
visst antal erhållna slag hamnar i samma klass oavsett handicap, dam eller herre
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