SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET OCH BGK LINJEN
INBJUDER TILL

SM I LANDSKRONA 4-7 JULI 2018
Spelplats:

Badhusparken, Landskrona (Badhusgatan 2)

Spelform:

Slagspel över sex serier där vinnarna blir Svenska Mästare.
Matchspel med banvinster där vinnarna blir Svenska Mästare.

Lagtävling:

3-mannalag (se separat inbjudan),
Elitseriens tredje sammandragning genomförs under SM.

Klassindelning:

Slagspel: Herrar, Damer, Herrjuniorer, Damjuniorer
Matchspel: Herrar, Damer

Starttid:

08.00 samtliga dagar (starttiden kan ändras beroende på SVT:s sändningar)

Spelschema:

4 juli
•
•
5 juli
•

•
•
•
6 juli
•
•

7 juli
•

Elitserien spelar 3 varv slagspel (ingår i SM och kval till 6 juli)
De individuella spelarna varv 1 och 2.

Elitserien, 1:a varvet av medaljmatcherna.
Lag 1-2 om guld och silver.
Lag 3-4 om brons
Övriga SM går ut 3:e varvet
Elitserien, 2:a och avgörande varvet av medaljmatcherna
4.e varvet i SM för alla anmälda spelare.

De 50 % bästa i varje klass plus de med samma
resultat går vidare till varv 5.
Till finalvarvet, varv 6 blir det ytterligare ett kval, se §18.5 kvalregler i
tävlingsbestämmelserna.

Matchspel i cupform

Till matchspelet kvalificerar sig de 32 bästa manliga och de 16 bästa kvinnliga deltagarna oavsett
klass efter fyra varv i slagspelet. Vid lika snittresultat vad avser plats 16 för damer och 32 för herrar
ska kvalificering ske genom sudden death.Lottningen bestäms av snittet efter de fyra kvalvarven. Vid
lika snittresultat tillämpas diff. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv vid
högt deltagarantal.

Tävlingsledare:

Lars Brandt och Johan Kessels

Anmälan:

Senast den 27 juni via HCP Online.
Laganmälan skickas till lars.brandt@linjen.nu.

Startavgift:

Herrar/Damer/Juniorer
* för Elitseriespelare
** Stora Grabbar/Tjejer

950 kr
650 kr
475 kr

Sätts in på bankgiro 970-5526 (BGK Linjen)
*Avgiften gäller de spelare som vill spela både Elitserien och SM. Eftersom
Elitserielagen betalar normal träningsavgift för en Elitserieomgång under
officiella träningsdagarna, så reduceras startavgiften motsvarande detta för de
personer som spelar både elitserien och SM. Denna reducerade avgift gäller max
för 7 spelare per elitserieklubb. Spelare kan även välja att delta enbart i elitserien
och inte i SM och betalar då ingen startavgift.
** Avgiften gäller Stora Grabbar/Tjejer, både de som enbart deltar i SM och de
som deltar i både Elitserien och SM.

Efteranmälan:

Efteranmälan kan göras fram till en vecka före första tävlingsdag mot
dubbel avgift.

Träning:

Officiell träning: 08.00 – 20.00, 2-3 juli (ingår i startavgiften)
Ingen träning innan start på tävlingsdagarnas morgon.
Inslagning på bana 1 varje varv.
Träning före de officiella träningsdagarna kostar 100 kr per dag och
betalas på plats. Banan kommer att hållas stängd för allmänheten den
30/6-1/7.
Under de officiella träningsdagarna ska klubbdress bäras.

Coach:

Varje förening får ha max två coacher samtidigt på anläggningen.

Logi & parkering:

www.smveckan.se och ladda gärna ner SM-appen.

Övrig info:

www.bangolf.se
OBS! klädkod: klubbdress från midjan och uppåt, hela
tävlingsbyxor/sportshorts (jeans är inte tillåtet).
Elitseriens tredje och sista omgång avgörs även under SM-tävlingarnas
två första dagar. Grundserien avgörs under dag 1 och spel om medaljerna
avgörs under dag 2.

