Veckotävlingar 19/20
Spelplats
Datum

Puls arena (Varggatan 17)
Torsdagar med start 10 oktober 2019 till 19 mars 2020
Uppehåll 19 december - 2 januari 2020

Starttid
Anmälan

Kl 18.30
Senaste anmälan och betalning till sekretariatet kl 18.15

Tävlingsform

Vi kommer att spela var 3:e vecka på EB, så vi spelar filt, filt, EB
Klassvis tävling över tre varv. Samtliga startande delas in i fyra
klasser enligt gällande säsongshandikapp (191001), samt i en
ungdomsklass utom tävlan.
A: -2.0 – 6.9
B:
7.0 – 11.9
C: 12.0 – 16.9
D:
17.0 – 26.0 (även olicensierade)
U: ungdomar utom tävlan
Det går även att spela 2 varv (varv 1 och 2 eller varv 2 och 3) om du
anger detta i förväg vid anmälan.
Ungdom A och B kan också ställa upp i Hcp-klass med ordinarie
startavgift och erhållande av finalpoäng.

Startavgifter

Klasserna A till D – 50 kr, Ungdom (utom tävlan) – 20 kr.
Ungdom (Linjen, utom tävlan) – 0 kr.

Träning

Fri träning inför veckotävlingen 17.00 ~ 18.25

Prisutdelning

Inga priser delas ut vid deltävlingarna. 30 kr av startavgiften går
vidare till poängfinalen (veckotävlingsfinalen).

Poängspel

Man räknar sina två bästa varv, både för den vanliga pristävlingen
och för poängberäkningen (se poängtabell). Detta innebär att det
räcker med att spela två varv för att vara med i tävlingen.
Insamlade poäng avgör huruvida man kvalificerar sig till finalen
eller ej. Spelare som inte fullföljer två varv tilldelas noll poäng.

Poängfinalen

Finalen kommer att spelas söndagen den 29 mars. För att kvalificera
sig till finalen ska man efter sista veckotävlingen 19 mars ha spelat
minst 7 tävlingar och vara bland de åtta som samlat ihop flest poäng
i respektive HCP-klass (A – B – C – D) under säsongen.

Frågor

Ev frågor kan besvaras av veckotävlingssamordnare
Lars Olsson (lars.olsson@linjen.nu, 0702-436023)

Välkomna!

Tävlingskommittén i Bangolfklubben Linjen

