PGA Stockholms Tävlingsbestämmelser 2020
Spelformen i våra tävlingar är bästboll där två pros bildar ett lag samt att varje spelare kan
även lämna in sin singelscore som räknas på OoM. Alla spelar i samma klass. Spelar som fyllt
60 år eller mer har rätt att spela gul tee för herrar och röd tee för damer. Övriga spelar vit
respektive blå. Banan sätts upp inför varje deltävling för att passa alla spelare och främja ett
snabbt och utmanande spel.
Anmälningsavgiften är 400 kr per tävling vilket även inkluderar lunch och kaffe/fralla vid
ankomst. 100 kr per deltagare/tävling går till vinnaren av OoM och delas ut i samband med
jullunchen i december. 200 kr av anmälningsavgiften går till prispengar i bästboll klassen
och fördelas efter varje tävling enligt av kommittén framtagen mall och betalas ut via
kansliet så fort som möjligt efter varje tävling.
Anmälning till tävling gör genom GIT och sista anmälningsdag är tredagar före tävlingen.
Återbud efter anmälningstidens utgång godkänns endast mot läkarintyg.
Anmälningsavgiften faktureras från PGAs kansli eller direkt via Min Golf vid anmälan.
Order of Merit beräknas enligt följande. Spelaren som kommer sist i startfältet och som
slutför ronden erhåller 1p, näst sist 2p, trea från slutet 3p osv. ända till tredje plats som
erhåller 3p mer än fyran, andra platsen erhåller 3p mer än trean och vinnaren erhåller 3p
mer än tvåan. Med detta system gynnas vinnaren i tävlingar med många deltagare.
• På DM erhåller deltagare dubbla poäng enligt ovan.
• På VW Open och Titleist 4-Ball Championship räknas poängen efter spelare från PGA
Stockholm i startfältet.
• Varje klass i VW Open räknas för sig. I 4-ball Championship skall båda spelarna vara med i
distrikt Stockholm för att kunna räknas in i OoM.
• Eventuell PGA Networking ingår inte i OoM.
Övrigt

• Wildcard till Swedish Golf Tour och PGA Championship kan förekomma och utlyses i god
tid innan tävlingen.
• PGA Stockholm har ett vandringspris. Vinnaren av DM
• Laget till eventuell Turespana/Distriktsmatchen tas ut efter Club Promästerskapet. En plats
går till vinnaren av DM och övriga till de två bästa på OoM. Vid återbud går man vidare på
OoM och om vinnaren av DM lämnar återbud går platsen till nästa på OoM. En TP har rätt
att delta i laget.

