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INBJUDNINGSTÄVLINGAR SENIORTOUREN
STATUTER
TÄVLINGAR

5 kvaltävlingar i respektive län och en gemensam för AC/BD
anordnas enligt nedan.
NVGF arrangerar dessutom DM Åldersklasser enligt separata
statuter.

DELTAGARE

Spelare kan delta i tävlingar i båda länen men för ranking och
uttagning till länslag läs vidare under KVALIFICERING
Länskamp.
Vid överanmälan har spelare från aktuellt län företräde, men
vid den gemensamma tävlingen i AC/BD gäller anmälningsordningen.

SPELFORM

18 hål slaggolf i åldersklasser H30, H40, H50, H60, H70 och
H75
(Hcp – 36). Deltagare i H75 spelar från röd tee

TÄVLINGSFORM

Slaggolf med både brutto- och nettoscore i åldersklasserna.

ANMÄLAN

Enskild anmälan ska ske via golf.se.
Anmälan ska vara inne hos arrangerande klubb senast kl.14.00
2 dagar före aktuell tävlingsdag.

STARTAVGIFT

Startavgift per deltagare är 300: - och inkluderar greenfee,
lunch samt till prisbordet för tävlingen.
För finansiering av Länskampen avgår 30: - per startande till
NVGF, som fakturerar i efterhand.
Arrangerande klubb kan fastställa en lägre startavgift för egna
medlemmar om så önskas.

TÄVLINGSLEDARE

Klubbens senioransvarige utser i god tid en tävlingsledare för
tävlingen.
Tävlingsledaren skall ansvara för hela arrangemanget runt
tävlingen. Viktigt att tävlingsledarens namn och telefonnummer
finns angivet i GIT.

GRUPPINDELNING

Samtliga spelare delas in i tre hcpgrupper;
hcp 0-11.9
hcp 12.0 – 23.9
hcp 24.0 – och uppåt.
Max hcp som kan tillgodoräknas är 36.0. Inom dessa hcpgrupper ska sedan lottning ske i åldersklasser.

LOTTNING

sker om möjligt i tre-bollar.
Om möjligt bör varje boll innehålla spelare från olika klubbar.
Om möjligt tas hänsyn till att H75 ges kortaste gångvägarna till
start.

AVSTÅNDSMÄTARE

får användas

GOLFBIL

får användas mot uppvisande av läkarintyg.
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LÅNGSAMT SPEL

Tävlingsledaren skall se till att spelet på banan flyter så snabbt
och friktionsfritt som möjligt. Detta ska bevakas av minst en
UTSEDD ”Marshall” som utdelar varning vid tomma hål framför
en långsamt spelande boll. Upprepas detta kommer bollen ”gå
på klockan” för att eventuellt kunna dela ut plikt för långsamt
spel. Bestraffningen ska rapporteras in till NVGF.

STARTLISTA

Startlistan skall anslås SYNLIGT senast kl. 18.00 dag före
speldag på den arrangerande klubben.
Startlistan läggs samtidigt in på golf.se. Arrangerande golfklubb
kan lägga in startlistan på sin hemsida senast vid samma
tidpunkt.
Startlista ska också anslås i anslutning till sekretariatet

START

Kanonstart kl. 10.00. När antalet startande är 35 eller mindre
får arrangerande klubb använda sig av löpande start. OBS att
denna förändring måste tydligt anges på GIT i startlistan och
alla klubbar skall med ett mail upplysas om att det är löpande
start så klubbarna kan hjälpa till med att informera de tävlande
om detta.

INSPEL

för anmälda deltagare dagen före speldagen mot betalning av
ordinarie greenfee.

LOKALA REGLER

Tävlingsledaren skall se till att samtliga tävlande får tillgång till
”Lokala regler” antingen genom en personlig kopia av reglerna
eller som väl synligt anslag, lämpligen i anslutning till den
anslagna startlistan.

RESULTAT

I anslutning till resultatinlämningen skall sekretariatet vara
bemannat med personer som har god kunskap i resultatsammanräkning.
Följande resultat skall framräknas:
Brutto- och nettoresultat för hela startfältet i åldersklasser och
redovisas snarast efter tävlingen på golf.se

RESULTATRAPPORTERING

Samtliga nettoresultatlistor i samtliga individuella klasser skall
omedelbart läggas in på www.golf.se. (GIT)
Bruttoresultat- och nettoresultatlistor sänds till:
Tony Gustafsson e-mail: tony@kramnet.se
Redigerad resultatlista redovisande de 5 bästa resultaten
brutto och netto insänds till lokala tidningar snarast efter
tävlingen.
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PRISBORD

Priser i bruttoresultaten i resp åldersklass delas ut.
Vid 1-6 startande föreslås minst 1 pris/klass. Vid 7-12
startande föreslås 2 priser. Vid fler startande föreslås minst 3
priser/klass. Tävlingsledaren avgör antalet priser.
Priser för nettoresultaten fördelas så att bästa nettoresultat i
respektive hcpgrupp erhåller ett pris. Detta ger totalt 3 st
priser.
Prisbordets värde ska totalt motsvara minst 50,- per deltagare.
Priserna skall vara av värde för spelarna,( OBS har tyvärr varit
lite si och så med en del prisbord de senaste säsongerna!!)

SPONSOR

Den arrangerande klubben får naturligtvis använda sig av
sponsorer för tävlingen.

PRISUTDELNING

skall ske snarast efter det att alla spelare kommit in och lämnat
sina scorekort till sekretariatet.

FÖRTÄRING

Måltid innefattande husmanskost, sallad, bröd, måltidsdryck
och kaffe serveras efter genomförd tävling.

KVALIFICERING
Länskamp
Bruttoresultaten hos de 10 bästa spelarna i länet i resp åldersklass i resp deltävling är
grunden för beräkning av rankingpoäng. Obs att spelare kan erhålla rankingpoäng
endast vid tävlingar inom eget län, den gemensamma tourtävlingen för AC/BD och DM
för åldersklasser. Gemensamma tävlingen AC/BD och DM ger högre poäng jämfört med
en tourtävling inom ett län.
Spelare får räkna de 4 bästa resultaten (av 7 möjliga tävlingar)varav minst ett (1)
resultat skall vara från den gemensamma tävlingen eller DM för åldersklasser. De två
spelare per åldersklass och län som har högst poäng tas ut för deltagande i länskamp.
Tony Gustafsson
Ordförande NVGF Seniors

