
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell tävlingsmanual PGA Distriktstävlingar 
 
Distriktet meddelar PGA:s kansli vilka tävlingar som ska spelas samt den informa�on som behövs för 
at lägga upp tävlingarna i GIT. PGA:s kansli lägger upp tävling och �lldelar behörighet �ll önskad 
person som säkerställer at korrekt informa�on finns samt administrerar lotning/resulta�nmatning. 

Senast en vecka e�er avslutad tävling skickar distriktet in ak�vitetsrapport samt uppdaterad Order of 
Merit för publicering på hemsida. Ak�vitetsrapporterna fungerar som underlag för fakturering av 
startavgi�er samt utbetalning av prispengar vilket sker samlat för årets distriktstävlingar under 
oktober månad.  

Följande medlemskategorier har rät at delta; Golf Professional, Manager Professional, Qualified 
Trainee, Trainee och Tournament Player. Anmälan sker via min golf. Återbud e�er anmälnings�dens 
utgång godkänns endast mot läkarintyg.  

Prispengar vid varje tävling fördelas enligt av kommitén framtagen mall. För at utbetalning ska ske 
måste deltagare skicka in formulär för utbetalning av prispengar som finns på PGA hemsida.  

Specifika tävlingsbestämmelser för PGA Öst  
Anmälningsavgi�en är 450kr per tävling, faktureras ut av PGA:s kansli. 

Order of Merit  
Order of Merit beräknas enligt följande: Den som kommer sist i star�ältet och som slu�ör ronden 
erhåller 1p, näst sist 2p, trea från slutet 3p osv. ända �ll plats tre som erhåller 3p mer än fyran, andra 
platsen erhåller 3p mer än trean, vinnaren erhåller 3p mer än tvåan. Med deta system gynnas 
vinnaren i tävlingar med många deltagare.  
På DM och Club Pro mästerskapen erhåller den som kommer sist 10p, näst sist 11p, trea från slutet 
12p i övrigt sker fördelningen enligt ovan. Deta för at ge dessa tävlingar en högre status samt för at 
locka fler startande. Vid spel i olika klasser delas OoM poängen ut e�er brutoscoren i en 
sammanslagen resultatlista. Vid tävlingar med 3 damer eller mer bildar dessa en egen klass vad avser 
prispengarna 

Wildcard  
Inför 2023 har PGA Öst �lldelats två wildcard �ll herrarnas PGA Championship Landeryd Masters som 
spelas i slutet av juni. Bästa Clubpro och bästa TP på OoM e�er tävlingen på Hook GK erhåller et 
wildcard. Om vinnaren inte vill/kan, går kortet vidare �ll nästa på listan osv.  


