inbjuder till ”INOMHUSTOUREN”
Inomhustouren 2020/21 avgörs enligt följande:
8 november
17 januari
14 februari

Jönköping
Borås
Alelyckan

Filt, 3 serier
Filt, 3 serier
Filt, 3 serier

Final:
21 mars

Jönköping

Filt

Gemensamt för samtliga tävlingar:
Starttid:

Kl. 9.00 (Alelyckan 9.30)

Startavgift:

Ungdom 100:-, Övriga klasser 300:-. Gäller även finalen.

Anmälan

Via HCP Online senast onsdag 24.00 före tävling.
EFTERANMÄLAN vid deltävlingar kan göras på plats mot
dubbel startavgift fram till halvtimme innan start.
Startavgiften skall sättas in på VSBGF:s plusgiro 42 77 06-7
eller bankgiro 749 - 0485.
M.a.o. ska startavgiften EJ betalas kontant!

Klasser:

A-klass
B-klass
C-klass
Ungdom

hcp -2 – 26 Öppen KLASS
hcp 7-12,9
hcp 13-26

Man får INTE byta klass under säsongen och för alla
deltävlingar gäller säsongs-HCP per den 1/10 2020. Den enda
klass som är öppen för spelare med annan klasstillhörighet
enligt licens eller HCP är A-klassen.
A-ungdom får delta i hcp-klasserna och klubben ansvarar för
att arrangören meddelas i god tid vilken klass ungdomen skall
delta i.
Poängfördeln De 9 bästa (oavsett antal startande) i varje klass
får poäng
i enligt följande: 20–18–16-14–12–11–10–9–8.
Alla övriga
n startande som fullföljer tävlingen får 7 poäng var.
Alla tävlingar
g
räknas.
:

Träning:

Respektive hall skall vara tillgänglig/öppen för träning,
åtminstone åtta timmar, dagen innan tävling.
Hallägaren behöver ej stänga anläggningen för spel under denna tid.

Prisfördelning:

Fördelning av startavgift under deltävlingarna:

Finalpott

50:- Priser(sker enl. separata prisstegar)

Träningsavgift: 60:- Omkostnader + lokalhyra

100:90:-

Fördelning av startavgifter vid finalen:

Finalpott

Omkostnader + lokalhyra Träningsavgift:

150:-

100:-

50:-

Från ungdomarnas startavgift dras inga kostnader utan 40:- går till
finalpotten och 60:- går till priser vid varje deltävling (i finalen går
100:- till potten).
Final:

16 spelare från varje klass går vidare till finalen. Dock måste man
anmäla sig i HCP Online för att kunna delta.
Ingen påfyllnad görs. Spelare på delad 16:e plats eller bättre äger
rätt att anmäla sig.
Kval:
Finalen börjar med 1 placeringsvarv där vi får en ranking för
cupspelet. Vid lika i kvalet avgör följande för en bättre placering:
1. Antal inspelade poäng på deltävlingarna
2. Högsta inspelade poäng i enskild deltävling där man vid
behov parvis jämför hela vägen från bästa till sämsta
poängutdelning i denna ordning. Dvs bästa deltävling mot
bästa deltävling och näst bästa mot näst bästa.
3. Lottning.
Cup:
Sedan följer en cup enligt ”Matchspel i cupform” , en-mot-en. Det är
1 poäng per vunnen bana över 18 banor. Den som har flest poäng
efter 18 hål vinner. Är det klart vilken spelare som vinner tidigare
avbryter man matchen. Vid lika avgörs matchen genom sudden
death. Rankingen från kvalet avgör och lottningsordningen är:
1-16, 8-9, 5-12, 4-13, 3-14, 6-11, 7-10, 2-15.

Övrigt:

Max antal deltagare är 48 stycken oavsett klass.
Vid lika poäng efter sista tävlingen särskiljs två spelares ranking
genom att tillämpa pkt 2(i stycket Final) ovan.
Vid extremt högt deltagarantal kan spelform och antal varv komma
att ändras. DETTA skall ske i samråd med TK i VSBGF innan det
ändras. Beslut skall meddelas under träningen på lördagen.

Sanktion:

Deltävlingarna och finalen har sanktion hos SBGF och kommer att
registreras i HCP Online.

Frågor:

Besvaras av TK på e-postadressen: tk@vsbgf.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska
Bangolfförbundets riktlinjer för att minska
smittspridning i samband med Covid-19.
Generellt:
Det är allas ansvar att hindra smittspridningen av sjukdomen covid19.
Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och undvik
trängsel.
Är du 70+ eller tillhör en annan riskgrupp, är det extra viktigt att du
begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor
samlas.

https://www.bangolf.se/NYHETER/Nyheter/sbgfbestammelserforinomh
ussasongenfran1okt/
Hjärtligt välkomna och lycka till!
TÄKO VSBGF

