NVGF HERR MATCH
Generella Statuter
2020

LAGSAMMANSÄTTNING
Varje klubblag i Elitserien består av åtta spelare
H40
H50
H60
H70

1
2
3
2

Varje klubblag i Division 1 består av fyra spelare
H50
1
H60
2
H70-80 1
I alla lag får äldre spelare representera i yngre åldersklass.
OBS Finalspel mellan segrarna i Elitserien genomförs hos segrande klubb i BD enligt NVGF:s
aktuella Tävlingsprogram.
MATCHINDELNING ELITSERIEN
Foursome 9 hål:

Singel 18 hål:

H40/H50
H50/H60
H60/H60
H70/H70

Spel mot respektive åldersklass

MATCHINDELNING DIVISION 1:
Foursome 9 hål:

Singel 18 hål:

H50/H50
H60/H60
H70/H80

Spel mot respektive åldersklass/äldre kan vara skillnad

TEE

H70 spelar sina matcher från mellan avstånd (gul) enligt hektometer
systemet.
H80 spelar sina matcher från mellan avstånd (Röd) enligt hektometer
systemet.

STARTTID

Bestäms i samråd mellan berörda klubbar. Hemmalaget kontaktar
gästande klubb senast veckan före och beslutar starttiden.

MATCHDATUM/
SPELPLATS

enligt NVGF:s aktuella Tävlingsprogram. Spelprogram finns i GIT.

LOTTNING

Singelmatcher lottas i åldersklasser.
Lag får byta ut spelare mellan Foursome - och singelmatcher
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Lagen indelas i följande serier
Elitserie
Elitserie

BD X lag dubbelserie (beroende av antal lag anmälda)
AC X lag enkelserie (beroende av antal lag anmälda)

Division 1 (4 man) AC/BD? Lag enkelserie (bestäms utifrån anmälda lag)
POÄNGBERÄKNING

Omgångsseger ger
Oavgjort ger
Förlust ger

2 poäng
1 poäng
0 poäng

Vid lika poäng avgör i första hand inbördes möte och i andra hand
matchskillnad.
FINALSPELET

Om det efter ordinarie matcher är oavgjort resultat avgörs vilken
klubb som vinner genom att det spelas en (1) Foursome
(playoff/sudden) med minst en spelare som är H 50–60

AVSTÅNDSMÄTARE

får användas

GOLFBIL

får användas mot uppvisande av läkarintyg.

ANKOMSTFIKA

Hemmalag bjuder gästerna på kaffe och smörgås vid ankomsten

RESULTATREDOVISNING

Direkt efter avgjord omgång skall matchresultatet inrapporteras till
NVGF:s Herrordförande. Resultaten finns att följa i GIT.

LAGPRIS

Finalsegrare
2: a i finalspelet
Tvåorna i resp. elitserie
1: or Division 1

4000: 2000: 500: 1000: -

AVGIFTER

1200 kr startavgift Elit. 600 kr startavgift div 1. Debiteras respektive
klubb som senare debiterar deltagarna i respektive lag.

ÄNDRING AV SPELDATUM, INSTÄLLDA MATCHER och RESULTAT ANMÄLAN
Om matchdag inte kan genomföras gör spelande lag gör upp om ny speltid. Matchen ska
genomföras inom bestämd spelperiod. Kan inte klubbarna komma överens om speldatum
diskvalificeras båda klubbarna med automatisk nedflyttning i seriesystemet. De båda lagens
tidigare matchresultat stryks. Vädret kan orsaka att lagmatcherna inte kan genomföras alls. Då
ska matchen spelas så snart som möjligt och så att spelordningen inom serien om möjligt
behålls. Om vädret försämras vid start kan deltagande lag komma överens om att lagmatchen
begränsas exempelvis till endast singelmatcherna. Beslutet ska tas före första match.
Om vädret förändras under spelet och spelet måste avbrytas markeras bollen så att läget går
att hitta igen och spelet återupptas efter avbrottet (gäller fortsatt spel samma dag).
I övriga fall kontaktar lagkaptenerna NVGF:s Herrordförande för att gemensamt komma fram
till en lösning. Resultat meddelas via e-post till curtsoderstrom@icloud.com alternativt via SMS
på 070–5889097
Curt Söderström
Herransvarig NVGF

