INDBYDELSE TIL ÅBEN DAMEDAG
23. AUGUST 2017
I CGC Golfklub Vallensbæk
TURNERINGSBETINGELSER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Turneringen afholdes i CGC Golf Club i Vallensbæk onsdag den 23. august 2017.
Tilmelding på GolfBox fra dags dato – sidste tilmeldingsfrist er 16. august 2017 kl. 24:00.
Turneringsfee er opdelt på medlemskab og inkluderer dejlig morgenmadsbuffet, lækker
frokostbuffet og præmier.
For alle damer, der er medlem af CGC Golf Club, er turneringsfee 240 kr og for damer, der
ikke er medlem af CGC Golf Club, er turneringsfee 440 kr.
Golfhæftet kan ikke benyttes til denne turnering.
Beløbet bedes indbetalt senest den 16. august 2017 til Nordea reg.nr. 1420 konto nr.
8479568821 med angivelse af navn og klub/medlemsnummer. Tilmeldingen er bindende.
Sker afmelding efter startlistens offentliggørelse refunderes turneringsfee ikke.
Turneringen er en åben, individuel turnering og der spilles i to lige store rækker opdelt på
handicap.
Max. antal deltagere er 96 og min. er 50, hcp. begrænsning på 34,8. Medlemmer af CGC
Golf Club med hcp. over 34,8 kan deltage (for tilmelding ring til sekretariatet 43 74 11 22)
men spiller med hcp. 34,8, som svarer til 36 slag på banen. Kun spillere med EGA-hcp.
kan deltage.
Ved overtegning udgår højeste hcp. og matchledelsen kontakter de pågældende.
Turnering har venteliste prioriteret efter laveste hancicap.
Der spilles stableford med fuldt sph. på Copenhagen Golf Centers 18-hullers bane med
max 36 tildelte slag fra rød tee.
Ved lige scores afgøres placeringerne efter laveste hcp. Hvis hcp. er ens, afgøres
placeringerne efter sidste 9, sidste 6, sidste 3 og sidste hul, herefter lodtrækning.
I tilfælde af spillestop, hvor spillet ikke kan genoptages, vil afgørelsen blive baseret på
antal spillede huller. Spilles der, efter at spillet er afbrudt, vil spilleren blive diskvalificeret.
Turneringen afvikles efter de af R&A sidst vedtagne golfregler, dvs. at evt. protester skal
være indgivet til turneringsledelsen, jf. golfreglerne.
Brug af caddy er ikke tilladt. Afstandsmåler er tilladt.
Scorekort skal være afhentet senest kl. 8:30. Der er morgenbuffet fra kl. 7:30.
Kanonstart kl. 9:00.
Præmieoverrækkelse efter frokosten. Præmiemodtagere skal være til stede ved
præmieoverrækkelsen.
Bemærk: Der er også præmier til tættest på banens fire par 3 huller samt en Wilsondriver
til det mest lige drive på hul 1.
Matchleder: Ellen Halle – tlf. 4061 0270

