Troxhammarpokalen 2018
Singel Match Cup

▪
▪
▪
▪
▪

Spelomgångar:
Första omgången
Andra omgången
Kvartsfinal
Semifinal
Final

- ska vara klar 1 juni
- ska vara klar 1 juli
- ska vara klar 1 september
- ska vara klar 15 september
- ska vara klar 1 oktober

32 spelare
16 spelare
8 spelare
4 spelare
2 spelare

Följande match i nästa omgång är fri att spelas omgående då spelaren kvalificerat sig för spel i denna omgång.
Man behöver inte vänta på de andra spelarna, endast sin motspelare.
Vem har rätt att delta?
Alla medlemmar på Troxhammar GK har rätt att delta - herrar och damer i alla åldrar är hjärtligt välkomna.
Spelare i handicapgrupp 6 (37-54) får också delta, men deltar med spelhandicap baserat på handicap 36,0.
Anmälning/Lottning/Priser:
Anmälan görs i GIT senast onsdag den 9 maj kl 16.00.
Spelschema finns tillgängligt i GIT den 11 maj kl 10.00 - men också i Cup-pärmen i receptionen.
Max antal deltagare: 32 st – Princip vid överanmälan: Anmälningsordning
Anmälningsavgiften är 100 kr/spelare och betalas i receptionen innan första omgången spelas. Start utan
erlagd startavgift medför diskvalifikation. Pris delas ut till spelare som når semifinalen.
De 8 spelare med lägst handicap seedas först, därefter lottas övriga deltagare slumpmässigt.
Boka tävlingsdag i god tid!
Om tävlande ej kan komma överens om speldag skall tävlingsledaren omgående kontaktas, senast en vecka
före spelperiodens slut. Tävlingsledaren bestämmer då speldag och starttid. Den spelare som då eventuellt inte
kommer till start förklaras som förlorare av matchen.
Regler:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Det åligger båda spelarna i kommande match att ta kontakt med varandra för att komma överens om
ett speldatum. Alla spelares e-postadresser och telefonnummer finns i Cup-pärmen, samt i klubbens
medlemsmatrikel http://www.troxhammargk.se/se/klubben/medlemsidor
Spelform är singel match netto och spelas efter SGF:s matchspelsregler
Spel ska ske på klubbens 18-hålsbana. Om båda spelarna önskar, kan matchen spelas på Mälarö GK’s
18-hålsbana. Semifinalerna och Finalen ska dock spelas på klubbens 18-hålsbana
Vid oavgjort resultat efter 18 hål spelar man vidare, med start från tee 1, tills någon vunnit ett hål.
Normala bokningsregler gäller
Herrar spelar från gul tee, damer från röd tee. På Mälarö GK spelar herrar tee III och damer tee V.
Efter omläggningen till nya teer på Troxhammar GK (aug/sep) spelar herrar från tee II och damer från
tee IV
Vid varje speltillfälle gäller golfreglerna, lokala regler och tillfälliga lokala bestämmelser

Resultatet förs omedelbart in i Resultatlistan i Cup-pärmen av den som vunnit. Skicka även
resultatet till kenneth.ng.andersson@gmail.com. Eller SMS:a till 070 5193361. Kenneth uppdaterar GIT.
Telefon på tävling
Regelmässigt gäller att telefon skall vara avstängd under tävling. Om någon måste kunna ta emot samtal, skall
den andra spelaren tillfrågas/informeras före start. Telefonen bör vara i tyst läge under tävlingen.
Tävlingsledare:
Kenneth Andersson kenneth.ng.andersson@gmail.com 070 5193361.

