Ladies Trophy
Örebro läns golfdistrikts matchseriespel
Tävlingsbestämmelser från och med 2015

Ansvarig
Ansvarig för Ladies Trophy är Örebro läns distrikts tävlingskommitté.
ÖLGF-DKs ordförande tillsammans med distriktets DK-ordförande fastställer
gällande tävlingsbestämmelser senast på golftinget året innan spelåret.

Klubb, lag och spelare
Serien vänder sig till klubbar inom Örebro läns golfförbund och Arboga
Golfklubb, och inom dessa till damer som spelåret fyller 22 år och äldre.
Varje lag består av 4 spelare. Flera lag får anmälas från varje klubb/anläggning.
Spelare kan enbart representera sin hemmaklubb och får inte spela i olika lag i
Ladies Trophy under säsongen.

Handicap
Seriespelen är öppna för damer med officiellt handicap. Spelare
med lägre spel-hcp erhåller 0 slag, spelare med högre spel-hcp får hela
mellanskillnaden mellan de båda spelarnas erhållna slag. EGA exakt
tävlingshandicap gäller för att få delta i LT.

Tävlingsform och tee
Matchspel, singel 18 hål och röd tee eller motsvarande.
Spelordning:
Eftersom varje boll består av två singelmatcher regleras följande beträffande
spelordning:
Den av matcherna i bollen som har honnören på första tee avgörs genom
lottdragning. Den match som fick honnören på första tee är också
den match som först avslutar sitt spel på respektive green på de första 9
hålen innan den andra matchen påbörjar sin puttning. Efter 9 hål skiftas
spelordningen mellan matcherna både från början på tee och till avlutad
match på respektive green.
Övergripande gäller att den match som först har avslutat ett hål påbörjar direkt
sitt spel från nästa tee för att påskynda spelet.

Speldagar och anmälan
Föreslagen speltid är söndagar kl 16.00 och måndagar kl 17.00. Föreligger det
hinder kan lag göra upp om en annan speldag dock skall matchen vara spelad
innan nästa matchtillfälle.
Senast torsdag i veckan före speldagen ska bortalaget meddela namn, golfid
och hcp på deltagande spelare. Hemmalagets coach matchar, i möjligaste mån,
sina spelare mot bortalagets spelare.

Spelschema
Vid fler än 12 anmälda lag kan tävlingen indelas i pooler.
Vid schemaläggandet ska fördelning av spelplatserna vara rättvis. Antalet
hemmamatcher ska, i möjligaste mån, vara lika för alla.

Poängräkning
I respektive match i matchen utdelas 2 poäng. Vid lika resultat delar spelarna
på poängen (1/1). Varje Walk Over-match (WO), t.ex. utebliven spelare, ger 2
poäng till motståndarlaget. Om hela laget lämnar Walk Over erhåller
motståndarlaget samtliga 8 poäng.

Råd - Regel 8:
Eftersom varje boll består av två singelmatcher med vardera två lagkamrater
regleras följande beträffande råd:
Lagkamrater i samma boll får inte ge varandra eller fråga varandra om råd
under fastställd rond. Plikt för ett sådant brott är förlust av hålet för båda
spelarna.

Avbrott i spel (Regler för Golfspel regel 6-8)
När match avbryts enligt regel 6-8 och inte kan återupptas vid samma
speltillfälle ska i första hand nytt datum bestämmas (innan nästa matchtillfälle)
och den avbrutna matchen räknas inte. Om inte ny match kan spelas före nästa
matchtillfälle gäller det resultat som man hade när matchen avbröts.

Slutresultat och särskiljning för totalseger av Ladies
Trophy
Vinnande lag är det lag som, efter avslutad serie, samlat flest poäng.
För avgörande vid lika resultat mellan två lag beträffande totalseger i Ladies
Trophy 2015 gäller följande rangordning:
1. Inbördes mötet mellan de särskiljande lagen
2. Det lag som har totalt flest antal vunna lagmatcher i Ladies
Trophy 2015
3. Det lag som har total flest antal vunna delmatcher i Ladies
Trophy 2015
4. Lotten
För avgörande vid lika resultat mellan fler än två lag beträffande totalseger i
Ladies Trophy 2015 gäller följande rangordning:
1. Det lag som har totalt flest antal vunna lagmatcher i Ladies
Trophy 2015
2. Det lag som har total flest antal vunna delmatcher i Ladies Trophy
2015
3. Lotten

Regler vid poolspel
Vinnare i respektive pool spelar finalspel på en ”tredje bana” som fastställs vid
säsongens början.

Anmälan och avgifter
Uppstartsmöte hålls innan februari månads utgång för respektive år. Anmälan
av lag och dess coach görs till Ladies Trophys distriktsansvariga senast 15
februari spelåret.
Faktura för den fastställda lagavgiften (600 kr) betalas innan seriespelets första
match spelas. Faktura till respektive lag och klubb skall skickas ut från
distriktets kassör i god tid.
Vid seriematcher betalar hemmalaget 100:- i greenfee för varje gästande
spelare, om inte annat har bestämts på respektive hemmaklubb. Varje spelare

som deltar skall vara fullbetalande medlem i sin klubb, om inte, skall spelaren
erlägga för klubben fastställd greenfee.

Tävlingsresultat
Tävlingsresultat för varje match i matchen skall, så fort som möjligt, efter
avslutat spel rapporteras till lagcoachen som, i sin tur, rapporterar till
distriktsansvarig och TKs ansvarige, (monica@textbyran.se) som lägger ut
resultatet på ÖLGFs hemsida.

Avslutningstävling
På uppstartsmötet bestäms var avslutande singeltävling (slagspel) hålls. Alla
under säsongen deltagande spelare har rätt att anmäla sig till tävlingen. Vid
denna tävling skall de inbetalda seriespelsavgifterna användas till prisbord och
andra kostnader i samband med tävlingen.
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