Statuter
Klubbmästerskap 2018
Allmänt:

Individuellt KM och KM åldersklasser spelas samma helg.
Alla anmälda deltar också i KM hcp.
Dag ett spelar alla Herrar oavsett klass från gul tee.
Dag ett spelar alla Damer oavsett klass från röd tee.
Efter dag ett koras segrare i respektive åldersklass samt hcp-klasserna.
Kvalificerade till spel andra dagen är de 18 bästa herrarna och de 9 bästa damerna
oavsett åldersklass, av dem som anmält sig till KM dag 2.
OBS! Spelare som vill delta i både åldersklass och i finalen dag 2 måste göra
anmälan till både KM klasser och KM Herrar respektive KM Damer.
Dag två spelar Herrar från vit tee och Damer från blå tee.
Lägsta antal startande för att en klass skall räknas är fyra (4). Vid mindre än 4
deltagare i en klass slås den samman med nästa yngre åldersklass.
OBS! Man kan bara anmäla sig till en åldersklass.
Segrarna i KM och KM åldersklasser har fritt spel i respektive klass i kommande DM.
Utöver individuellt KM anordnas ett KM Greensome på fredagen.
Särskild anmälan görs till detta.

Tävlingsdatum: 3-5 augusti
Spelform:

KM spelas som slagtävling scratch.
Dessutom räknas resultaten dag 1 om till en hcp-tävling i klasserna H-hcp och D-hcp.
KM åldersklasser spelas över 18 hål.
KM herr och dam spelas över 36 hål med cut efter 18 hål (resultat från dag ett).

Öppen för:

Klubbmedlemmar

Klassindelning:

Herrar:
H Herrar alla åldrar
H30 Herrar mellan 30 år och 39 år
H40 Herrar mellan 40 år och 49 år
H50 Herrar mellan 50 år och 59 år
H60 Herrar mellan 60 år och 69 år
H70 Herrar 70 år och äldre
H-hcp Herrar hcp-klass alla åldrar
Damer:
D Damer alla åldrar
D30 Damer mellan 30 år och 49 år
D50 Damer mellan 50 år och 59 år
D60 Damer mellan 60 år och 69 år
D70 Damer 70 år och äldre
D-hcp Damer hcp-klass alla åldrar

Handicap:

För H och D samt alla åldersklasser gäller scratchtävling. Inget spelhandicap kan
tillgodoräknas.
Utöver detta räknas resultaten första dagen om för alla till en hcp-tävling.

Anm. avgift:

Ingen avgift.

Anmärkning:

För D30-D70 och H30-H70 gäller att äldre får tävla i yngre ålderskategori ned t.o.m.
H/D. Den s.k. kalenderårsprincipen tillämpas, vilket innebär att man hela året anses
ha den ålder som man uppnår under året.

Tävlingskommittén

