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Kort fakta om SGDF:s seriespel 2018
Damer

Herrar

• Spelformen är matchspel
scratch, klubb mot klubb
med fyrmannalag där det
spelas 4 singelmatcher 2 per starttid

• Spelformen är matchspel
scratch, klubb mot klubb
med fyrmannalag där det
spelas 6 singelmatcher i
varje starttid

• Returmatcher

• Alla spelar mot alla i bollen

• Matcherna spelas i 6
spelomgångar

• Matcherna spelas i 4
spelomgångar

• Varje ålderskategori är
uppdelade i divisioner med
fyra lag i varje grupp och fyra
grupper i varje division

• Varje ålderskategori är
uppdelade i divisioner med
fyra lag i varje grupp och fyra
grupper i varje division

• SGDF:s seriespel genomförs i
följande ålderskategorier:

• SGDF:s seriespel genomförs i
följande ålderskategorier:

D22 (födda 1996 eller tidigare)

Öppen klass Herrar

D50 (födda 1968 eller tidigare)

H30 (födda 1988 eller tidigare)

D60 (födda 1958 eller tidigare)

H40 (födda 1978 eller tidigare)

D70 (födda 1948 eller tidigare)

H50 (födda 1968 eller tidigare)
H60 (födda 1958 eller tidigare)
H70 (födda 1948 eller tidigare)
H80 (födda 1938 eller tidigare)

Div 1
Div 2
Div 3
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Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

Grupp

VIT

VIT

VIT

GUL

GUL

GUL

BLÅ

BLÅ

BLÅ

RÖD

RÖD

RÖD

I division 1 är det endast tillåtet med ett lag per klubb i respektive kategori.

Finalspel i division 1
Vinnare
Grupp
Vinnare

Semifinaler lottas av SGDF.

Vinnare
Grupp

MÄSTARE
Vinnare
Grupp
Vinnare
Vinnare
Grupp

Finalspel på Wäsby Golf
den 14-15 september
Semifinal spelas fredag den
14 september för kategorierna
60, 70 & 80 och lördag den 15
september för övriga kategorier.
Samtliga kategorier spelar final på
lördag den 15 september.
www.wasbygolf.se

I serier med tre grupper går
bästa vinnaren direkt till
final och semifinal spelas
mellan övriga två vinnare.

Manual SGDF:s seriespel 2018
Seriespelsmanualen 2018 finns i sin helhet på hemsidan,
www.sgdf.se – Tävling – Seriespel 2018 –
Lagledarinformation.

Utdrag ur seriespelsmanualen:
Speldag och speltid
Speldag framgår av spelprogrammet.
Vid eventuell ändring av speldag
bör den i första hand väljas inom
samma vecka, annars innan
nästa spelomgång och efter
överenskommelse med deltagande
klubbar. Tävlingsledare och
deltagande lag måste alla informeras
om ändringen.

Tävlingsledning
Arrangörsklubben är alltid ansvarig
för tävlingsledning. Arrangörsklubben
för varje spelomgång utser en
tävlingsledare, ofta lagledaren i
arrangörsklubbens lag, vilken kallar
övriga lag till lämplig tid senast en
vecka innan spelomgången, samt
ser till att tillräckligt startförbud är
bokat. På hemsidan finns en mall för
inbjudan till spelomgångarna, www.
sgdf.se – Tävling – Seriespel 2018 –
Lagledarinformation.

Anmälan till spelomgång
Anmälan av lag till respektive
spelomgång görs genom att de
deltagande lagens lagledare skickar
laguppställningen till tävlingsledaren,
ofta lagledaren i arrangörsklubbens
lag, senast 2 arbetsdagar innan
matchen där spelarnas namn, golfID och aktuellt handicap ska finnas
tydligt angivna. Eventuella förändringar
efter det meddelas så snart som
möjligt. Tävlingledaren lägger in
laguppställningen i GIT senast dagen
innan matchen. Obs! EGA Exakt
Tävlingshandicap krävs.

Resultatrapportering
Resultatrapportering sker av
arrangerande klubbs lagledare via GIT
senast dagen efter spelad match. På
hemsidan, www. sgdf.se – Tävling –
Seriespel 2018 – Resultatrapportering
finns en länk till resultatrapportering
i GIT. Där finns även en manual för
resultatrapportering i GIT och vanliga
frågor & svar.
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