Statuter 2016


Tävlingen spelas enligt - Svenska Golfförbundets ”Regler för golfspel

2016-2019” och ”Spel och Tävlingshandbok med Handicapregler
2016-2019 samt Gällande "Decisions on the rules of golf".


Rätt att delta – Medlemmar från golfklubb ansluten till Dalarnas

Golfförbund.
- Herrar - från det år spelaren fyller 50år.
- Damer - från det år spelaren fyller 50 år.
- Amatörstatus krävs för deltagande i Scratch klassen.
- EGA exakt tävlingshandicap krävs för deltagande.


Anmälan – Tävlingen öppnas för anmälan 30 dagar före startdatum.



Urval vid överanmälan: anmälningsordning.



Gruppindelning – En nord- och en syd-grupp.



Grupptillhörighet för klubbar som arrangerar en deltävling

Gagnef GK, Leksand GK, Mora GK, Rättvik GK,
Samuelsdals GK och Snöå GK.

o Grupp nord:

Avesta GK, Dalsjö GK, Hedemora GK, FalunBorlänge GK, Säters GK och Hagge GK.

o Grupp syd:



Grupptillhörighet för klubbar som ej arrangerar en deltävling

Furudals-Bruks GK, Idrefjällens GK, Malungs GK,
Sollerö GK, Sälenfjällens GK, Tällbergsbyarnas GK och
Älvdalens GK.

o Grupp nord:

o Grupp syd: 

Avgift arrangerande klubb - Klubb som arrangerar en deltävling eller

final erlägger en avgift på 1000:- till Dalarnas Golfförbund enligt
utsänd faktura. Intäkterna från klubbavgiften går oavkortat till
finalens prisbord.


Avgift spelare - Tävlingsgreenfee 200 kr för gästande spelare,

hemmaspelare betalar ingen avgift.


Gruppspelet – Sex tävlingar spelas per grupp. Deltävlingarna spelas

i par, en från nordgruppen och en från sydgruppen, samma
dag. Deltagare kan välja att spela deltävling i valfri grupp.
Placeringssiffran man fått i en deltävling tas med till ´den
gemensamma resultatsammanställningen.


Finalspel – Finalen arrangeras av den klubb som vunnit föregående

års klubbtävling. Har vinnande klubb arrangerat finalen inom en

femårsperiod skall finalspelet arrangeras av den första klubben i
resultatlistan, som inte har arrangerat finalen på fem år.


Tävlingsdagar – Onsdagar i första hand.



Klassindelning - Klass A: Hcp 0,0 – 19,0 Klass B: Hcp 19,1 – 36,0

Klass Scratch: 0,0 – 36,0.


Klassbyte - Om spelare p.g.a. hcp förändring spelat i båda A- och B-

klass under tävlingens gång, räknas spelaren tillhöra den klass där
spelaren har flest räknade resultat. Är de lika många räknas
spelaren tillhöra den klass spelaren tillhörde i den senaste
deltävlingen.




Spelform – Slaggolf.
o

Vid lika resultat i A- och B-klass sker särskiljning med 1.
spelhandicapmetoden 2.matematiska metoden 3. särspel om
det är gäller förstaplatsen i finalspelet annars lottning.

o

Vid lika resultat i Scratch-klassen sker särskiljning
med matematiska metoden.

o

Herrar: motsvarande gul tee

o

Damer: motsvarande röd tee

o

Damer 70+: får välja från vilken av orange eller röd tee hon
vill spela tävlingen. På de banor där orange tee inte finns
gäller spel från röd tee.

o

Herrar 70+: får välja från vilken av röd eller gul tee han vill
spela tävlingen.

Tee

Alla deltävlingar och final måste spelas från den valda
teen (damer, där så är möjligt).






Segrare i följande klasser utses direkt i finalen (utan hänsyn
till resultat i kvaltävlingen):
o

A-klass.

o

B-klass.

Segrare i följande klasser utses genom att summera resultatet från
kvaltävlingen med resultatet från finalen:
o

Klubbtävlingen.

o

Scratch-klass.

Individuellt resultat i kvalspelet - Spelarens tre bästa

placeringssiffror i de sex gruppspelen sammanräknas och utgör

spelarens resultat. Spelare skall ha spelat minst tre gånger för att
vara kvalificerad till final. Vid lika resultat sker särskiljning med
genomsnittligt spelhandicap, därefter bästa sista placeringssiffra av
de tre räknade placeringssiffrorna, därefter - bästa näst sista, bästa
tredje sista, lägsta senaste spel hcp, lottning.


Klubbs resultat i kvalspelet - Vid varje kvaltävling summeras

klubbens 5 bästa spelares placeringssiffror oavsett klass för spelare
som spelar i den grupp de tillhör. Observera att spelare som spelar i
"fel" grupp inte räknas med i gruppspelet. Summan av de tre bästa
resultaten i de sex gruppspelen utgör klubbens resultat i kvalspelet.


Kvalificering till final, individuellt - De 65 bästa spelarna i A-klassen

och de 65 bästa spelarna i B-klassen.


Direktkvalificering till final - De spelare som vunnit en deltävling och

deltagit i minst tre deltävlingar.


Kvalificering till final, individuellt scratch - De spelare som

kvalificerat sig till final i A- eller B-klassen.


Kvalificering till final, klubb - De klubbar som har minst fem spelare

som kvalificerat sig till final.


Årets Dalagolfare A- och B-klass - blir de spelare som segrar i

finalspelet. Segrarna för resp. klass får en inteckning i
vandringspriset.


Årets Dalagolfare Scratch

- blir den spelare som erhåller den lägsta

summan vid sammanräkning av bästa tre placeringssiffror i kvaltävlingen och
placeringssiffran i finalen. Vid lika resultat ger bästa placering i finalen
företräde. Segraren får en inteckning i Vandringspriset.


Årets Dalaklubb – blir den klubb som erhåller den lägsta summan vid

sammanräkning av resultatet från kvaltävlingen och summan av klubbens 5
bästa spelares placeringssiffror i finalen, oavsett klass och grupp.
Vid lika resultat ger bästa placeringssiffra i finalen företräde, därefter näst
bästa o.s.v.


Vandringspris klubb - Erövras efter tre inteckningar. Nytt pris sätts

upp av vinnande klubb.


Vandringspris individuellt - Vandringspriserna erövras efter tre

inteckningar. Nytt pris sätts upp av Dalagolfen 50+.


Avståndsmätare - Avståndsmätare får användas enligt SGF:s regler.

