Tävlingsbestämmelser för Onsdagstävlingen 2018
Onsdagstävlingen är en running eclectic-tävling över ett antal dagar per säsong (normalt onsdagar), varvid
man spelar 9 hål/rond. Flera ronder per dag kan spelas.
De 8 bästa ronderna räknas och de 16 bästa spelarna går vidare till ett matchslutspel. Början och slut på
kvalificeringsperioden samt slutspel framgår av aktuellt tävlingsprogram.

KVALSPEL
Deltagare
Spelperiod
Anmälan
Startavgift
Spelform
Klasser
Tee
Scorekort
Priser

Rätt att deltaga har spelare enligt RF:s och SGF:s bestämmelser
Enligt årets tävlingsprogram
Skall göras genom på kansliet utlagd lista. Normalt första start tidigast kl 09:00 speldagen
40:- / rond
Running eclectic. Singel, 9 hål, poängbogey (normalt hål nr 1 – 9)
Klass 1: - 15,0
Klass 2: 15,1 – 36,0
Enligt EmGK:s tävlingsbestämmelser
Skall signeras av spelare och markör och omedelbart efter ronden lämnas i kansliet eller läggas i
greenfee-lådan.
Etapp-priser varje tävlingsdag till 1:an och 2:an i varje klass (min 6 / 8 startande spelare)

FINALSPEL
Deltagare

Ranking
Lottning
Speldagar
Anmälan
Startavgift
Spelform
Tee
Priser

Till finalen kvalificerar sig de 16 bästa spelarna som på sina 8 bästa ronder fått ihop flest poäng. Om
flera spelare hamnar på samma poängsumma avgör:
1) Flest spelade ronder. 2) Bästa enskilda rondresultat. 3) Lottning
Om det inte finns 16 spelare som spelat 8 ronder avgör:
1) Flest spelade ronder. 2) Bästa enskilda rondresultat. 3) Lottning
De 16 kvalificerade spelarna rankas i handicapordning och indelas i två pooler om 8 spelare i varje
pool. Lägre hcp i en pool och högre hcp i en pool.
Matcherna inom poolerna rankas så att bättre placerad i kvalspelet möter sämre placerad. (se
lottningsmall efter avslutat kvalspel)
Enligt årets tävlingsprogram
Kvalificerade spelare (inkl. 3-5 reserver inom varje pool) underrättas per post eller e-post och skall
bekräfta sitt deltagande senast 3 dagar innan första finalspelsdagen.
Ingen startavgift
Singel, 18 hål, matchspel med handicap
Enligt EmGK:s tävlingsbestämmelser
Priser till samtliga finaldeltagare. Vandringspris till varje poolsegrare.

LUCKY LOOSER
Deltagare
Speldag
Anmälan
Startavgift
Spelform
Klasser
Tee
Priser

Spelare som under säsongen vid något eller några tillfällen deltagit i onsdagstävlingen.
Enligt årets tävlingsprogram; sista finaldagen (normalt söndagen)
Senast dagen innan speldagen.
50:- (ingen avgift för utslagna deltagare från finalspelet)
Singel, 18 hål, poängbogey.
Klass 1: - 15,0 Klass 2 15,1 – 36,0
Enligt EmGK:s Tävlingsbestämmelser
Enligt EmGK:s Villkor för tävling

