Propositioner for
KLUBMESTERSKABER 2017
Deltagere:
• Ca. 100 fuldtids medlemmer m/EGA-hcp. – på tværs af rækker – vil kunne deltage, og
hvoraf ca. 70 deltagere forventes at skulle spille både lørdag og søndag.
• Max. antal deltagere pr. række fastsættes ikke på forhånd.
• Min. 3 deltagere for at en række gennemføres.
Spilleform:
• Alle rækker spilles som Slagspil u/hcp. – men resultatet optælles også i en Stableford
(m/hcp.) række for hver gruppe – Herrer/Damer dog i netto rækker. Vinderne i Slagspils
rækkerne u/hcp. er mestre!
Cut efter lørdagens runder:
• 50% i Herrer og Midage Herrer rækkerne (dog min. 15 deltagere, hvor muligt) går videre til
søndagens runder.
• Spillere med lige scores medtages.
• Spillere som er indenfor 10 slag af den førende medtages.
Ved overtegning:
• Reducering efter handicap på tværs af rækker, evt. ned til 3 spillere pr. række.
Præmier:
• Mestrene samt runner-up (Slagspil u/hcp.)
• Vinderne i Stableford/Netto rækkerne (m/hcp.)
Alderskriterier:
•
•
•
•
•
•

Damer og herrer rækker
Junior drenge række
Midage damer/herrer rækker
Senior damer/herrer rækker
Veteran damer/herrer rækker
Super Veteran D/H rækker

Ingen aldersbegrænsning
Fyldt max.18 år pr. 31.12.2017
Fyldt 30 år senest 31.12.2017
Fyldt 50 år senest 31.12.2017
Fyldt 60 år senest 31.12.2017
Fyldt 70 år senest 31.12.2017

2 hhv. 3 runder
2 runder
2 hhv. 3 runder
2 runder
2 runder
2 runder

Tee 47/55
- 55
- 47/55
- 44/52
- 44/52
- 44/52

Spiller-hcp.:
Deltagerne skal have et EGA-handicap og spillerhcp. grænsen er for damer max. 30 og
for herrer max 25 – Veteran damer/herrer dog max. hhv. 33 og 28.
Caddie og golfbiler:
• Caddie må ikke benyttet.
• Undtagelsesvis benyttelse af golfbil skal aftales med turneringsledelsen inden starten på 1.
hul. Tilladelse gives alene af helbredsmæssige grunde.
• Reglen gælder dog ikke Super veteraner, som må benytte golfbil.
• Benyttelse af golfbil i forbindelse med evt. afbrydelse af spillet er dog tilladt.
Forventet startrækkefølge:
Lørdag:
Herrer, Midage herrer, Senior herrer, Super-/Veteran herrer, Junior drenge, Damer,
Midage damer, Senior damer, Super-/Veteran damer.
2. runde: Herrer, Midage herrer
Søndag:
Midage herrer, Senior herrer, Super-/Veteran herrer, Junior drenge, Midage damer,
Senior damer, Super-/Veteran damer, Damer, Herrer.
Se i øvrigt ophængte Generelle turneringsbetingelser for Ikast Golf Klub.
Ledelse:

Turneringsudvalget
Jørn Klok, formand
Tlf. 4037 4766

