Västernorrlands Golf Tour
Allmän information
VGT Open arrangeras i ett samarbete mellan MGDF, ÅGF & ÖFG.
Deltagare: Herrar och damer
Handicapgräns
Rekommenderad handicapgräns är 12.0 för herrar och 20,0 för damer men denna gräns har betydelse först om
tävlingen är fullbokad.
Tävlingsbestämmelser
Spelformen är slagtävling open, dvs scratch 18 hål med en herrklass och en damklass.
Avgörande vid lika resultat
Avgörande vid lika resultat brutto för seger sker genom särspel sudden death hål för hål.
För övriga placeringar gäller den matematiska metoden.
Tee
Herrar spelar vit tee och damer blå tee om sådana finns annars gul resp. röd tee.
Anmälan
Anmälan skall ske senast tre dagar innan resp. deltävling Golf.se
Vid för många anmälda deltagare inför första deltävlingen gäller anmälningsordning.
Inför kommande ronder ger inspelade OoM-poäng företräde dock skall arrangerande klubb alltid
garanteras minst 15 deltagare..
Anmälningsavgift: 200 kr/ rond
Tävlingsgreenfee 200 kr/rond för samtliga spelare utanför samarbetánde distrikt (MGDF, ÅGF) och klubbar (ÖFG).
Antal tävlingar
Fyra (4) deltävlingar (1/klubb).
En (1) slutspelstävling, finaltävling match.
Antal spelare
Max antal damer och herrar 72 st per deltävling.
Till slutspelet kvalificeras de 12 bästa herrar och de fyra bästa damerna enligt OoM.
Spelform
Deltävlingar:
Scratch (3-bollar)
Resultat ger rankingpoäng enl.SGF
Spelregler
För deltagande i tävlingarna krävs medlemskap i någon av Sveriges golfklubbar.
I varje spelomgång räknas snittscoren (ssc) ut för de 5 bästa resultaten.
Snittscore (Ssc) ger 15 poäng oavsett antalet startande. OBS! Sista deltävlingen ger 2 ggr

I följande exempel har de 5 bästa följande scorer: 76, 78, 79, 81, o.83, Ssc blir 79,4= 79

Placering 1 2 3 4 5 xx
Score 76 78 79 81 83 90
Poäng 1-3 15+3=18 15+1=16 15 15-2=13 15-4=11 15-11=4
Deltävl. 4 30+6=36 30+2=32 30 30-4=26 30-8=22 30-22=8

För övriga placeringar gäller den matematiska metoden.
Suddendeath i finalspelet.
Till final går de tolv (12) högst rankade herrarna respektive de sex (6) högst rankade damerna enligt
Order of Merit där bästa 3 räknas. se MGDF hemsida
Vid lika poäng rankas den med bästa placering på deltävling före, näst bästa o.s.v.
Om spelare fortfarande är lika så rankas den som har deltagit i flest deltävlingar före.
Tävlingarna genomförs enligt:
Regler för Golfspel 2012 – 2015
Spel- och Tävlingshandboken 2012 – 2015
Handicapregler 2012- 2015
Priser
Vid deltävling utdelas 3 priser i resp.klass samt 2 HCP-pris till bästa poäng för spelare som ej fått scratchpriser.
I klasser med färre deltagare sker anpassning. Uteblir pristagare går pris till nästa placerade.
Rondpriser är presentkort utställda av resp. shop på arrangerande klubb.
Vid avslutande bankett efter finalspelet som spelas på HbGK:
- pris till högsta poäng enl.OoM i resp. klass
- vandringspris m. följepris i resp. klass, presentkort 1-4:e plats, hederspris 5-12 plats
- Priset är vandrande till dess någon spelare erhållit 3 inteckningar.
Rondpriser är presentkort utställda av arrangerande klubbs golfshop. Finalpriser presentkort.

