Välkomna till
Måndagsgolf Slaggolf
Gustavsvik och Mosjö
A, B, C klass 18 hål
Tävlingsbestämmelser
(kan bli föremål för
revidering)

Tee

Regler för golfspel 2019 – Handicapregler 2020-.
Spel och tävlingshandboken 2019Lokala regler och tävlingsbestämmelser för ÖCG&CC 2022
När vi får tillstånd att starta, dock tidigast 25 april
5 september 2022
20 september 2022 i samband med seniorresan
Måndagar utom helger och semestergolfveckor. Jämna veckor Mosjö,
ojämna veckor Gustavsvik.
Anmälan sker via min golf senast kl. 12.00 fredag före speldag.
Startlista publiceras kl.18.00 fredag före speldag.
Startavgift 60 kr. Betalas vid anmälan i Min Golf.
Val av tee ska anges vid anmälan, OBS ändring kan inte göras på
speldagen.
Receptionen öppnar tidigast kl 08.00.
Klockan 09.00 3 - 4-bollar med 10 min. intervall. Starthål 1 och eller 10.
Beroende på antal spelare. Starta ej före eller efter utsatt tid. Plikt 2
slag 0-5 min, mer än 5 min DQ.
60 kr. 25 kr till dagens priser, 15 kr till säsongspris och 20 kr till
seniorkommittén.
Presentkort giltiga i hela klubben.
2 – 8 deltagare 2 priser 60% resp40%
9 – 17 deltagare 3 priser 50%, 30% och 20%
18 - 26 deltagare 4 priser 40%, 30%, 20% och 10%
över 27 deltagare 5 priser 36%, 25%, 18%, 13% och 8%
Vi spelar i tre klasser - A, B och C. Flytande Hcp-gränser så att antalet
spelare blir lika många i respektive klass varje gång.
Enligt beslut från klubbens styrelse är det valfritt för all att välja tee.

Handicap

Justeras av tävlingsledningen i samband med scoreinmatningen. Blir
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Signerat scorekort med nettoresultat lämnas till tävlingsexpeditionen.
Eventuell lägesförbättring anges på anslagstavlan på väg till första
tee. En klubblängd finklippta delen gäller om ej annat angives.
I Order of Merit görs en poängberäkning där summan av de tre bästa
resultaten i varje klass delas med 9. Snittresultatet ger 15 poäng.
Därefter stigande eller fallande med + - 1 poäng. Alla får minst 1
poäng ”flitpoäng”. Den sammanlagda poängen för 10 av antalet
tävlingsdagar räknas. Dagsresultat publiceras på (webben) OoM och
dagspriser på hemsidan.
I samband med slutspelet den 20/9. Delutbetalning i skiftet juni/juli.
Sören Rudin Mosjö och Bertil Sundqvist. Gustavsvik
Christer Svensson
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