Kaptensmötet 1/9 JSM Klubblag Slutspel 2022
 Presentationer & Allmän information

 Öppettider
 Övningsområden
 Annat
 Ålder & Representationstillhörighet

 Ålder för deltagande; 13-21 år (födda 2001-2009) – kalenderårsprincipen
 Representation; Alla i laget får endast representera aktuell klubb under 2022
 Påföljd vid brott; DQ för spelare i avslutade ronder och för resterande ronder
 Bana

 Care for the Course; enligt utdelat dokument
 Bansträckning; vita teemarkeringar för pojkar, blå teemarkeringar för flickor; Hål 8 har
två röda tees
 Forecaddies; hål 6 och hål 8; säkerhet för utslag, FC har fått information

 Tävlingen; upplägg och genomförande – se även utdelade Tävlingsvillkor
1. Tre kaptensmöten; efter inspel, efter slagspel (R1) och efter matchspel (R2)
2.
3.
4.
5.
6.

Alla ronder spelas; 1 mixed fs, 1 valfri fs, 1 fl-singel, 1 po-singel och 1 vf singel
Laguppställning för Omgång; lagets max 9 deltagare, inlämning – se laguppställningen
Laguppställning för Lagmatch/rond; En/rond, inlämning – se laguppställningen
Laguppställning för Lagmatch/rond inte inlämnad i tid; TD fastställer laguppställningen
På första tee; inför varje rond får varje fs-par & varje singelspelare hålplaceringar +
scorekort (Rond 1), samt hålplaceringar + matchprotokoll (Rond 2 & Rond 3)
7. Dag 1, slagspelskval 18 hål; Start enligt Lottningsmall, särskiljning enligt Tävlingsvillkoren
8. Recording Area dag 1; i klubbhuset med ingång i dörren märkt ”Tävlingsexpedition”
9. Dag 2, matchspel; 14 lagmatcher; 7 lag vidare till dag 3; spel av extrahål för särskiljning
10. Dag 3, matchspel; 3 lagmatcher; spel av extrahål för särskiljning. 4 lag vidare till Finalspel
11. Matchprotokoll dag 2+3; mottas av domare på banan eller lämnas i Recording Area
12. Byte; av spelare, lagkapten (bära kaptensbricka), insättande av reserv – se Tävlingsvillkoren.
OBS! Endast TD godkänner byten och hur byten kan genomföras
13. Transportmedel; Manualen 2.1 och utdelat särtryck
14. Caddie; Manualen 2.2 och utdelat särtryck
15. Råd i lagtävlingar; Manualen 2.3 och utdelat särtryck

 Regelverk

 SGF:s Regelkort, Kompletterande LR & TV, Manual samt Tävlingsvillkor
 Pace of Play; slagspelet, matchspelet
 Avbrott i spelet; se utdelad evakueringsplan
 Övrigt
 Officiell tid är alltid ”Fröken ur”

 Lottning Rond 1;

 Slagspelskvalet. Se alternativen i Lottningsmallen

