KLUBMESTERSKABER 2020
Klub- og aldersmesterskaber
spilles fra
lørdag den 19. til søndag den 20. september
Alle rækker spiller indledende runder lørdag
Alle rækker spiller finale søndag
Tilmeldingsfrist:
Tirsdag den 15. september kl. 23.59
Eftertilmeldinger accepteres ikke

Sponsor

Turneringsbetingelser (se alle i golfbox) ved
uoverensstemmelse mellem turneringsbetingelserne i opslaget og
turneringsbetingelserne i Golfbox, er det turneringsbetingelserne i
Golfbox der er gældende.

Fælles betingelser:
Damer/piger spiller fra tee 50 – herrer/drenge fra tee 57
Start 1. tee fra kl. 7.30
For spillere der deltager både i klubmesterskabet og i et aldersmesterskab gælder, at det er første runde lørdag, der tæller som første
runde i aldersmesterskabet.
Caddie er tilladt med følgende begrænsning (standard lokalregel H-1.2)
Regel 10.3a modificeres således: En spiller må ikke have en forælder
eller værge som sin caddie under runden.

Klubmesterskab:
Der spilles slagspil over 54 huller fra scratch
Max hcp. Herrer/drenge 11,4, damer/piger 18,4
Ved 3-8 deltagere går 3 videre. Ved 9-15 deltagere går 6 videre.
Ved 16-22 deltagere går 9 videre. Ved flere deltagere går 12 videre.

Aldersmesterskaber:
Der spilles slagspil over 36 huller fra scratch
En række oprettes kun såfremt der er tre tilmeldte i rækken
Max hcp. Herrer/drenge 17,7, damer/piger 23,3
Junior:
Mid-age:
Senior:
Veteran:
Superveteran:

ikke fyldt 19 år pr. 31. december i år
fyldt 30 år, men ikke 50 år pr. 31. december i år
fyldt 50 år, men ikke 60 år pr. 31. december i år
fyldt 60 år, men ikke 70 år pr. 31. december i år
fyldt 70 år pr. 31. december i år

De 4 bedste damer/piger og 8 bedste herrer/drenge i hver række går
videre til finalen søndag.
Max 6 deltagere pr. damerække og max 12 deltagere pr. herrerække.
Ved overtegning udgår højeste handicap.

Turneringsledere:
Rikke Holm Christensen tlf.: 51 36 53 38
Carsten Holm tlf.: 26 35 69 80

Klubmesterskaber 2020
Klubmesterskaber og aldersmesterskaber for juniorer, mid-age, seniorer,
veteraner og superveteraner 2020
Deltagere :
Spillere skal have EGA handicap, og være aktive medlemmer i og have hjemmeklub i Søllerød
Golfklub.

Klubmesterskaber:
Der spilles i 2 rækker med max hcp 18,4 for damer/piger og max hcp 11,4 for herrer/drenge – ingen
aldersbegrænsning.

Aldersmesterskaber:
I aldersmesterskaberne spilles der i 10 rækker med max hcp. 23,3 for damer/piger og max hcp. 17,7 for
herrer/drenge.
Junior: spiller ikke fyldt 19 år i indeværende år
Mid-age: spiller mindst fyldt 30 år, men ikke 50 år i indeværende år
Seniorer: spiller mindst fyldt 50, men ikke 60 år i indeværende år
Veteraner: spiller mindst fyldt 60 år, men ikke 70 år i indeværende år
Superveteraner: spiller mindst fyldt 70 år i indeværende år
6 deltagere pr. damerække og 12 deltagere pr. herrerække. Hvis der ikke er brug for alle pladser i en
række overgår den/de overskydende pladser til de øvrige rækker efter turneringsledelsens vurdering.
Ved overtegning udgår højeste handicap.

Spilleform:
Damer/piger spiller fra tee 50 – herrer/drenge fra tee 57.

Klubmesterskaber:
Slagspil over 54 huller fra scratch. 36 huller kvalifikation lørdag og 18 huller finale søndag.

Aldersmesterskaber:
Slagspil over 36 huller fra scratch. 18 huller kvalifikation lørdag. 18 huller finale søndag.
For deltagere der spiller i begge mesterskaber, er det første runde i klubmesterskabet, der er tællende i
aldersmesterskabet.

Afgørelser:
Lige scores afgøres efter den matematiske metode, med omspil om førstepladsen.
I tilfælde af lige bruttoscore på 1. pladsen spilles omspil på hul 18 indtil der findes en vinder. (Dog
max. 3 gange, hvorefter omspil foregår på hul 1.) Den spiller, der har honnøren, slår først ud. Andre
placeringer sker efter den matematiske metode herefter lodtrækning.
Hvis der kun er 3 deltagere i en række, og en melder fra efter offentliggørelse af startlisten, spiller de
to tilbageværende om 1. og 2. pladsen.
Hvis der kun er 3 deltagere i en række og to melder fra efter offentliggørelse af startlisten, vinder den
tilbageværende spiller rækken. De, der melder fra, vinder ikke noget.
Ved cut medtages lige scores.

Klubmesterskaber:
De bedste damer/piger og herrer/drenge i hver række går videre til finalen søndag med første start fra
kl. 7.30. Ved 2-8 deltagere går 3 videre. Ved 9-15 deltagere går 6 videre. Ved 16-22 deltagere går 9
videre. Ved mere end 22 deltagere går 12 videre.

Aldersmesterskaber:
De 4 bedste damer/piger og 8 bedste herrer/drenge i hver række går videre til finalen søndag.
Er der færre end 3 tilmeldte i en række afvikles rækken ikke. Deltagerne bliver i stedet tilbudt at stille
op i rækken, der hører til aldersklassen under, hvis en sådan findes. Dette sker, selvom der allerede er
max antal deltagere i rækken under. Voksne spillere kan dog ikke spille i junior-rækken.

Øvrige turneringsbetingelser:
Eftertilmeldinger accepteres ikke.
Lokalregel 3 (E-5 alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller out of bounds) er ikke
gældende under klubmesterskabet.
Præmier til de to bedste i hver aldersfinalerække og tre bedste i klubmesterskabet.
Start 1. tee fra kl. 7.30. Evt. også start fra 10. tee hvis det er nødvendigt af hensyn til afviklingen af
turneringen.
Startliste lørdag udarbejdes under hensyntagen til bedst mulig afvikling af spillet.
Startliste søndag udarbejdes efter resultatlisten lørdag, med laveste score sidst.
Man kan kun stille op til klub- og aldersmesterskaberne, hvis man på forhånd ved, at man kan deltage
både lørdag og søndag. Hvis man alligevel melder fra til om søndagen inden startlisten er
offentliggjort, bliver man ”withdrawn”, så en anden spiller kan komme med om søndagen. Melder man
fra efter startlisten er offentliggjort bliver man diskvalificeret.

