Tävlingsledarmanual Ladies Tour

Uppdaterad 140425

Ladies Tour
Seriespel inkl. individuella resultat
Deltagare
Damer med officiellt hcp 36 från golfklubbar som tillhör ÖGF
Antal deltagare
Det maximala antalet deltagare bestäms av klubb som arrangerar tävlingen
Spelform
Slaggolf med hcp samt bruttopris. Spelas från röd tee
Antal tävlingar
Fem deltävlingar
Spelplats
Tävlingen spelas på 5 östgötaklubbar som har minst 18 hål.
Klassindelning
Individuellt: spel i 3 klasser
A-klass 0-18,4
B-klass 18,5-26,4
C-klass 26,5-36
Vid förändring över hcp-gränserna under säsongen, räknas totalresultatet i den klass spelaren
startade i vid första tävlingstillfället.
Lag: seriespel mellan klubbarna i en klass, slaggolf.
Hcp
Spelare är skyldig att själv se till så att korrekt hcp är registrerat i GIT-systemet.
Inbjudan
Utsändes av arrangerande klubb senast två veckor före tävlingsdag
Anmälan
Anmälan sker via www.golf.se till aktuell tävling
Startavgift
80 kr/deltävling, detta ska sättas in på NÖGD konto Handelsbanken clearing 6600, kontonr 686 895 878
Greenfee
Specialgreenfee enl. överenskommelse. Förhandlas med arrangerande klubb av klubbens representanter för Ladies Tour
Speldag
Lördag eller söndag rekommenderas
Lottning
Startfältet lottas klassvis. Seedning eftersträvas
Deltagaren spelar i lottad klass oavsett HCP ändring, Skulle deltagaren ändra sitt HCP med avseende på klassindelning efter
lottningen så kvarstår deltagaren i lottad klass men deltagaren spelar på sitt nya HCP. Detta pga prisutdelning genomförs
per klass direkt i anslutning till att varje klass har spelat klart.

Startlista
Finns tillgänglig på www.golf.se senast två dagar före tävlingsdag
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Deltävling
Prisbord
Prisutdelning sker klassvis vid varje tävlingstillfälle. Pristagarna får själv välja pris
i placeringsordning
A-klass: presentkort 300 kr, 200 kr, Ladies Tour Handduk, Bruttopris 100 kr
B klass: presentkort 300kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr, Ladies Tour Handduk, Bruttopris 100 kr
C klass: presentkort 300kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr, Ladies Tour Handduk, Bruttopris 100 kr
Utlottning av sponsorpriser
Ej valbart - Bruttopris presentkort 100:- per klass.
Priser
Presentkort samt handdukar levereras för varje deltävling till arrangerande klubb av Ladies Tour gruppen samt ev.
sponsorpriser
Resultatrapport
Mailas omgående till kontaktpersonen ovan
Slutsegrare
Individuellt
Spelarens tre 3 bästa slag resultat inom resp. klass A, B och C under säsongen räknas som slutresultat. Vandringspriset är
evigt vandrande (bestämt på NÖGD-möte 1002)
Priser:
Vinnaren av klass A, B, C Vandringspris (pokal)
1:an, 2:an och 3:an från klass A,B och C får vara med och möta Smålandsdamerna i matchspel här i Östergötland eller i
Småland på våren året därpå där hotell- övernattning, middag samt greenfee ingår.
Lag
Efter varje deltävling räknas de tre bästa individuella resultaten för varje klubb som seriespelsresultat. De tre bästa
klubbresultaten från tre deltävlingar blir slutresultatet.
Pris:
Klubb som vinner lagtävlingen får Diplom
Vid lika resultat
Om poängberäkningen ej kan särskilja en vinnare skall följande tillämpas:
1. Erhållna slag metoden.
2. Den matematiska metoden
3. Lottning
Pris som ej hämtas ut innan det aktuella årets slut återgår till NÖGD
Kontaktpersoner:
Märit Högström tel 0709-611344
Susanne Thorngren Susanne tel 0734-182863

