KVERNELAND BIL GOLF TOUR 2017 – RACE TO ALICANTE
TURNERINGSREGLEMENT

1. Styrets leder er turneringsleder og styret er turneringskomite.
2. Alle medlemmer og sponsorer av Stjørdal Golfklubb over 18 år med nasjonal eller lokal
spillerett kan delta gratis.
3. Det skal spilles 18 hull Stableford på Stjørdal Golfklubbs bane.
4. En tellende score pr uke kan leveres inn.
5. Korrekt utfylt scorekort må leveres i ”Golf Tour”-postkassen ved klubbhuset søndag før
kl 1800 for å bli tellende i inneværende uke.
6. Kun første score i uken er tellende. Dersom det leveres et scorekort i postkassen og en
annen score er registrert i golfbox tidligere vil score bli annulert denne uken.
7. Ved bestilling av tee-time i golfbox må følgende påføres: a) Fyll inn navn og annen info
som vanlig b) Huke av for å Skrive beskjed c) Skriv inn «Golf Tour» i beskjed-feltet d)
Skriv inn «post@stjordalgolf.no» i epost-feltet. For nærmere informasjon se bilde
nedenfor.
8. Sponsorer eller grupper i Stjørdal Golfklubb som har faste spilledager kan bruke disse i
Stjørdal Golf Tour etter avtale med turneringsledelsen.
9. Scorekort skal være korrekt utfylt. Følgende informasjon må minimum være med:
Dato, Starttid, Navn, Klubb (gjelder spiller som ikke er medlem av Stjørdal Golfklubb),
Utstalgstee, Handicap, Motatte slag, Antall slag på hvert hull, Antall poeng på hvert hull,
Total poengsum, Signering av spiller, Markør skrevert med blokkbokstaver og signert.
10. Scorekort som er feil utfylt kan bli diskvalifisert fra gjeldende uke.
11. Høyeste tillatte HCP for å delta er 36.
12. Det skal spilles ihht Golfreglene. Ingen gimmies eller muligans er tillatt.
13. Det må spilles med en gyldig markør for at runden skal være tellende.
14. Runden må registreres i Golfbox og handicap justeres på vanlig måte. Innleverte
scorekort som ikke er registrert i Golfbox vil bli diskvalifisert for gjeldende uke.
15. De 7 beste rundene i sesongen er tellende til finalen (Tour Championship).
16. Finalen teller 25%, de andre 7 rundene teller 75%.
17. Det spilles i utgangspunktet i en klasse. Dersom det blir veldig stor deltagelse vil det
vurderes å ha flere klasser.
18. Turneringsledelsen har til enhver tid anledning til å gjøre justeringer i
turneringsreglementet.
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Til regel 7.

