Klubmesterskab i hulspil, damer og herre
Hulspilsturnering, der løber fra sommerbanens åbning til 12. oktober 2019
Tilmelding: på Golfbox senest d.30. april 2019 kl 12.00
Der er ikke mulig at eftertilmelde
Til klubmesterskabet i hulspil for damer kan alle damespillere, som har Tønder Golf Klub som hjemmeklub,
tilmelde sig. Matcherne spilles i scratch, dvs. uden handicap.
Minimum tilmeldte: 3.
Turneringsledelsen aflyser turneringen, hvis mindre end 3 spillere gennemfører puljerunderne.
* Turneringsudvalget opretter puljer à 3 spillere, som hver spiller en match mod de to andre spillere i puljen.
Der spilles højst 18 huller. En vundet match giver 2 point og 1 point for en delt match. Vinderen skriver
resultatet (point og vinderscore) samt spilledato på opslagstavlen.
De to spillere med flest points går videre. Står puljens tre spillere lige med point og vinderscore, spilles
sudden-death-slagspil mellem de tre på hul 1 - derefter hul 18 - derefter hul 1 osv., indtil der er en vinder.
Står nummer 2 og nummer 3 lige med point og vinderscore, findes en vinder på samme måde.
Turneringsledelsen kan sammensætte puljer af andre størrelser, hvis tilmeldingstallet tilsiger det.
Puljerunderne skal være spillet senest d. 30. juni 2019.
* Når alle matcherne i puljerne er afviklet, laver turneringsledelsen en seedning efter det aktuelle
spillerhandicap. Ud fra denne seedning ved en spiller, hvilke modstandere hun vil kunne møde helt frem til
en evt. finale.
Seedning opsættes på opslagstavlen senest 14 dage efter puljerunderne er afsluttet. Deadlines for afvikling
af de seedede matcher offentliggøres sammen med seedningen.
* Deltagerne i de seedede matcher aftaler spilletidspunkt. Matcherne spilles uden handicap. Er en seedet
match efter 18 huller uafgjort, fortsættes matchen ét hul ad gangen, indtil en vinder er fundet (sudden-death).
Vinderen skriver resultatet og matchdatoen på listen på opslagstavlen.
Vinder af hulspilsmesterskabet fejres i forbindelse med årets afslutningsturnering.
Det er gratis at deltage i turneringen.
Ved afbud eller problemer ved afvikling af matcherne kontaktes
Turneringsleder Kjeld Hansen på telefon 28 83 70 50

