Statuter NVGF Länsmatch 2022

1 ÖVERGRIPANDE
Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt:
• Regler för Golfspel
• Spel- och Tävlingshandboken
• SGFs regelkort
• Kompletterande lokala regler för aktuell tävling

2 ALLMÄN INFORMATION
NVGF Länsmatchen består av en tävlingar som syftar till att utse ett vinnande lag. Tävlingarna är öppna
för spelare som betecknas som juniorer enligt SGFs definition och har kvalificerat in sig i OOM från
NVGF JuniorTour.
Spelplats och datum finns beskrivna på www.nvgf.se.

3 PRESENTATION AV TÄVLINGAR
Specifika tävlingsbestämmelser finns i kapitel 5 och 6 i detta dokument.

3.1 NVGF Länsmatchen

Består av en tävling över 2 dagar som spelas i ”Ryder Cup” format
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4 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER
4.1 CARE FOR THE COURSE

Tävlingsledningen på alla NVGF Junior Tour tävlingar har rätt att utnyttja möjligheten till ”Care for the course”
(CftC), som innebär att deltagarna, efter avslutat spel lagar nedslagsmärken, lägger tillbaka torvor och ser till
att skräp ligger i papperskorgar, så att banan lämnas i det skick man kan förvänta sig efter en tävling.
Tävlingsledningen ska bara utnyttja möjligheten till CftC om den bedömer att banan eller övningsområdena är i
sämre skick än vad man kan förvänta sig efter en tävling.
Om deltagare inte medverkar i CftC kan de bedömas ha gjort sig skyldiga till olämpligt uppträdande.
Tävlingsledningen bedömer om deltagare har utfört uppgiften på fullgott sätt.

4.2 PRISER

Vinnande lag skall tilldelas vandringspokalen som med fördel kan följa med lagledaren hem till dennes klubb.

4.3 KONTAKTER
•
•

Lagledare för respektive lag (se nedan).
NVGF Junioransvarig enligt www.nvgf.se.

4.4 STARTTIDER

Vi rekommenderar att använda fasta starttider för att underlätta för alla
• Dag 1 kl 12.00
• Dag 2 kl 09.00

4.5 Lagledare

Respektive län skall utse en lagledare senast på NVGF junior tour finalen.
Junioransvarig nvgf sammanställer aktuella spelare och skickar ut till resp lagledare som sedan ansvarar för att
sätta samman laget.
Junioransvarig NVGF ansvarar för bokning av boende och mat och spelplats
Arrangörsklubb ansvarar för bokning av starttider samt att varje län har tillgång till en golfbil.
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5 Spelet
5.1 Spelformer
Spelformerna är enligt
• Bästboll 9 hål
• Foursome 9hål
• Singel matcher 18hål

Bästboll och Foursome spelas lämpligen som 18håls runda men spelformen byts efter
9hål.
Matchspel utan hcp gäller i alla klasser. 1P för vunnen match 0,5P för delad match.
Spelordningen skall vara C-klass, B-klass, sist A-klass

5.2 AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT
1.

Vid lika resultat behåller regerande lag bucklan.

5.3 UTTAGNING
Uttagning sker enligt principen 4st bästa i varje klass på nvgf order of merit, A, B, och C-klass.
Minst 2st deltagare i varje klass annars ställs den in.
Spelare som under året har spelat Teen tour minst 2 tävlingar kan också vara aktuella för länsmatchen.
Det är ok att flytta spelare mellan klasser för att fylla upp lagen om dessa uppfyller kriterierna för denna klass.
Reserver får plockas in i laget.

Jakob Granström
Junioransvarig i NVGF
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