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SÖDERMANLANDS GOLFFÖRBUND
TÄVLINGSVILLKOR FÖR DM - TÄVLINGAR
(Gällande för år 2019) Rankingpoäng utdelas.
Tävlingsform/ Tee
Slagtävling utan hcp. Antal hål och utslagsplatser framgår av tabellen
nedan. Om vald tävlingsbana saknar vit/blå tee får gul/röd tee användas

Klass Deltagare Ålder Tee

hål

Plakett typ

D
H

36
36

RF:s
RF:s

Damer
Herrar

-

blå
vit

stor
stor

Tävlingsbana
Båda klasserna spelas samma dag 2019 på Katrineholms GK den 23 juni.
Inbjudan
Södermanlands Golfförbund skickar inbjudningar till distriktets klubbar senast den 20 maj
2019(4 veckor före tävlingen).
Tävlingsfunktionärer
Arrangerande klubb utser tävlingsledare som lägger ut tävlingen på GIT. Domare och SöGDF:s
representant ska utses senast 1 maj.
Tävlingsansv. / TD
SöGDF:s TK ordförande är Tävlingsansvarig för DM-tävlingarna.
För år 2019 är Ulf Lengberg TD för DM-tävlingen.
Anmälan och anmälningstid
Anmälan skall göras direkt i GIT-systemet av spelaren själv senast kl. 18.00, 5 dagar före
tävlingsdag, den 18 juni 2019. Anmälan är bindande.
Vid uteblivande från start utan giltigt skäl skall ev. disciplinära åtgärder vidtas av den uteblivne
spelarens hemmaklubb. Dubbel anmälningsavgift skall erläggas av spelaren.
Anmälningsavgift
Avgiften är 200 kr för respektive klass.
Deltagare
Spelare som är medlemmar i klubb tillhörig SöGDF och med medlemskap M1 eller M2 i SGF.
En spelare som är medlem i flera golfklubbar som tillhör två eller flera GDF får bara delta i
DM i hemmaklubbens GDF.
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HCP-gräns
Damer Högsta exakt handicap 12.4
Herrar Högsta exakt handicap 8.4
Avser handicap på sist anmälningsdag
Antal deltagare/klass
Det krävs minst fem anmälda i en klass representerande minst två klubbar för att tävlingen
skall genomföras. Minst fyra av dessa måste starta.
Deltagarantalet vid DM är maximerat till 60 deltagare, 18 damer garanteras plats. Vid
överanmälningar skall strykningar göras i första hand enligt handicapprincipen.
Startordning
Seedad lottning i omvänd hcp-ordning i alla klasser (bäst hcp startar sist).
Startgrupper i 3-bollar. Undvik att alla spelare i en boll kommer från samma klubb.
Startlista
Skall vara publicerad på golf.se senast 3 dagar före tävlingsdagen, den 20 juni 2019.
Greenfee
Tävlande betalar inte greenfee. Deltagande spelare har fritt inspel en dag i veckan före tävlingen
enligt arrangörens anvisningar.
Lag
Lag består i klass H, D, av de tre bäst placerade från samma klubb inom klassen ifråga. Endast
ett lag per klubb och klass räknas.
Särskiljning
Vid lika resultat skall i samtliga klasser segrare koras genom särspel hål för hål. För övriga
placeringar gäller delad placering vid lika resultat i tävlingen. För prisbord (hederspriser) och i
lagtävling gäller den matematiska metoden.
Prisbord
Segraren i respektive klass får plakett och introduktionskort för 2019 för Sörmlands
golfklubbar.
Lagpriserna utgörs av diplom.
Rapport
Arrangerande klubb skall snarast efter tävlingen sända fullständiga resultatlistor till SöGDF:s
tävlingsansvarige och deltagande klubbar. Till SöGDF:s ansvarige skickas också en kortfattad
rapport om hur tävlingen förlöpt.
Sponsorer
Arrangerande klubb har rätt att skaffa sponsorer.
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