NVGF S D ISTRIKTSMÄSTERSKAP
ÄKTA

MAKAR/SAMBO

GENERELLA STATUTER 2022

Tävling

Foursome slaggolf.

Plats/datum

enligt NVGFs Tävlingsprogram

Deltagare

Till DM inbjuds spelare från klubbar hemmahörande inom NVGF. Tävlingen är öppen
för gifta par och sambor, dessa skall vara mantalsskrivna på samma adress.

Spelform

Tävlingen spelas över 18 hål som slaggolf, mixed foursome.

Tävlingsform

Tre klasser.
Äkta makar / Sambor-klassen
Äkta makar / Sambor 100+ Båda spelarna över 50 år.
Äkta makar / Sambor 120+ Båda spelarna över 60 år
För att klassen ska få DM-status måste minst två (2) par delta i denna.
DM-mästare blir de par som har de bästa bruttoresultaten.

Tee

Enligt statuter på SM. På varje hål finns en tee för damer och en tee för herrar.
Damer spelar från tee för damer och herrar från tee för herrar oavsett om paret
består av spelare av samma kön eller inte. Varje par beslutar vem av spelarna som
ska slå ut på jämna respektive ojämna hål.

Inbjudan

sänds ut av arrangerande klubb till samtliga klubbar inom distriktet senast tre (3)
veckor före tävlingsdagen.
Respektive klubbs tävlingsansvarige/a ser till att inbjudan anslås på lämpliga
anslagstavlor, senast två (2) veckor före respektive tävlingsdag då tävlingen även
bör vara upplagd i GIT.

Anmälan

via Min Golf.

Efteranmälan

Om startfältet inte är fulltecknat vid anmälningstidens utgång äger TL, i samråd
med arrangerande klubb, rätt att godta efteranmälan.

Anmälningsavgift

är 500:- per deltagande par.
200:- av avgiften ska gå till prisbordet för tävlingen.
Resterande 300:- skall täcka arrangörsklubbens kostnader.
Klubbmästare i denna klass och regerande DM-mästarna betalar ingen
anmälningsavgift. NVGF ersätter arrangerande klubb.

Inspel

Arrangörsklubb beslutar om eventuellt fritt inspel dagen före tävlingsdag.
Detta ska framgå av inbjudan.

Lottning

ska ske i klasser.

Startlista

presenteras i GIT 2 dagar före tävlingsdag.

Sekretariat

öppnas speldagen senast en (1) timme före första start och bör bemannas med
minst två (2) personer för att ordna mottagandet så smidigt som möjligt.

Start

i 3-bollar från en tee.
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Tävlingen

I anslutning till första start ska tävlingsledaren se till att samtliga tävlande får
tillgång till ”Lokala regler” antingen genom en personlig kopia av reglerna eller som
väl synligt anslag, i anslutning till den anslagna startlistan.

Resultat

Följande resultat skall framräknas:
Scratchresultat för hela startfältet i alla klasserna.

Resultatrapportering

Sker via GIT alternativt Nya Git Tävling samt till lokala tidningar inom distriktet.
Sänds till NVGFs Tävlingsansvarige (TKO) i PDF-format.

Prisbord

Storleken på prisbordet ska vara skäligt i förhållande till antal deltagare i
respektive klass. Klubbarna har här en möjlighet att profilera sig tillsammans med
hemorten.

Plaketter

De bästa bruttoresultaten erhåller DM-plaketter, som anskaffas av NVGF.

Introduktionskort

DM-mästarna erhåller NVGFs Introduktionskort gällande
på samtliga banor inom NVGF under följande säsong enligt då gällande statuter.

Sponsor

Den arrangerande klubben får naturligtvis använda sig av sponsorer för tävlingen.
SGFs Spel- och Tävlingshandbok gäller
Norr-och Västerbottens Golfförbund/TKO
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