Turnering: Klubmesterskaber slagspil
Dato: 28. og 29. august 2021
Turneringsform: Slagspil uden handicap.

Afgørelse ved lige resultat: Hvis 2 eller flere spillere står lige på førstepladsen, spilles sudden
death play-off (slagspilsregler) om førstepladsen på følgende huller: hul 18, hul 10, hul 18, hul 10
osv.
Tilmelding og tilmeldingsfrister: se GolfBox
Turneringsledelse: Turneringsleder Michael Mildahl og Lasse Hjort.
Regelsæt:

Mesterskabet afvikles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, Midtsjællands
Golfklub generelle turneringsbestemmelser samt de til enhver tid gældende
lokalregler.

Starttider:

Afhængig af antal tilmeldte, første start lørdag: kl. 7:00 – 8:00

Turneringsbetaling: se GolfBox

Teested:

Damer:
Herrer:

Rækker:

Klubmester-, Mid-age- og seniorrækken: tee 47
Veteran- og superveteranrækken: tee 47
Klubmester-, Mid-age- og seniorrækken: tee 54
Veteran- og superveteranrækken: tee 54

Klubmester 18 huller slagspil lørdag og 18 huller søndag uden cut – min. 18 år i 2021
Turneringsledelsen kan dispensere fra hcp- og alderskrav i tilfælde
af undertegning. Max HCP: 36

Mid-age

18 huller lørdag og 18 huller søndag, min 30 år i 2021. Max HCP: 42

Senior

18 huller lørdag og 18 huller søndag, min 50 år i 2021. Max HCP 42
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Veteran

18 huller lørdag og 18 huller søndag min 60 år i 2021. Max HCP: 42

Superveteran

18 huller lørdag og 18 huller søndag, min 70 år i 2021. Max HCP: 42

Hver række er opdelt i en herre og en dame række
Man kan kun tilmelde sig i en række.
Man spiller så vidt det er muligt sammen i bolde inden for samme række.
Maksimum TOTAL antal deltagere I alle rækker: 108 (teoretisk max 128)
Ved overtegning har laveste handicap fortrinsret

Generelle betingelser
Medlemskab:

Man skal have Midtsjællands Golfklub som hjemmeklub
Man skal have været medlem pr. 31. maj 2021 (90 dage før start)

Dispensation:

Junior kan ansøge om dispensation til at deltage i Klubmester rækker –
dispensation kan gives af turneringsledelsen efter samråd med
klubbens proer og sportsudvalget.

Hvem kan deltage:

Fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i Midtsjællands Golf Klub.
Dvs. flexmedlemmer mv. kan ikke deltage.
Deltagere skal have EGA-handicap
Proer, pro-elever, pro-assistenter og non-amatører kan kun deltage i
klubmesterrækken.

Caddie:

Det er tilladt at benytte caddie i alle rækker.

Persontransport:

Persontransport er IKKE tilladt i klubmesterrækken.

Afbud:

Skal ske i henhold til Midtsjællands Golfklubs generelle
turneringsbestemmelser.
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Eftertilmelding:

Startlisten udfærdiges på grundlag af de rettidige tilmeldinger. Hvis
antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i turneringsbetingelserne, fastsatte deltagerantal, oprettes reserveliste i handicap
rækkefølge i hver række. I tilfælde af afbud til turneringen suppleres
startlisten med spillere fra denne reserveliste.
Det ved tilmeldingsfristens udløb registrerede handicap er gældende.
Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb kan accepteres,
og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de
rettidigt tilmeldte.
En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding, heller
ikke på tværs af rækkerne. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt
spiller først, kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt
rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, og at det er praktisk muligt.

Afbrydelse af spil:

Iht. Regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og
genoptagelse af spillet:
Øjeblikkelig afbrydelse:

Én lang hyletone fra sirenen - søg straks til
klubhus.

Afbrydelse:

Tre på hinanden følgende hyletoner fra
sirenen, som gentages

Genoptagelse:

To korte hyletoner fra sirenen, som gentages
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