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1. Stamdata 
Turneringens navn: BGK Putteturnering 2019 

Der afholdes 5 turneringer: 

 Søndag den 7. april  kl. 12:30 til 14:00. 

 Lørdag den 27. april  kl. 12:00 – 14:00 

 Lørdag den 25. maj  kl. 12:00 – 14:00 

 Lørdag den 29. juni  kl. 12:00 – 14:00 

 Onsdag den 7. august  kl. 16:30 til 18:00. 

Slutspillet (finalerne) afvikles: 

 Søndag den 18. august  kl. 11:00 til 13:00 

2. Tilmelding og turneringsfee 
Tilmelding til turneringslederen på spilledagene indenfor den anførte spilleperiode. 

Ved tilmelding får deltagerne udleveret er scorekort, der efter runden skal afleveres til turneringslede-
ren, underskrevet spiller og markør. 

Deltagerne finder selv sammen i 2- eller 3-bolde. En runde må ikke spilles uden markør. 

Turneringsfee er 20 kr. pr. runde. Turneringsfee går ubeskåret til præmier. 

3. Rækker, restriktioner 
Alle deltagere spiller i samme række. 

Deltagernes handicap skal være 11,5 eller derover 

4. Turneringsopsætning 
I de 5 turneringer spilles en runde som slagspil fra scratch over 18 huller på Puttegreen fra de marke-
rede teesteder. 

Der må puttes med flaget i hullet. 

Der kan deltages i det antal turneringer og spilles lige så mange runder som man ønsker. 

Den bedste runde er tællende i kvalifikationen til slutspillet. 

Stillingen kan løbende følges på hjemmesiden. 

De 8 bedste efter de 5 turneringer går videre til slutspillet,  

Ved lige stilling rangeres højeste Hcp højest. 

5. Slutspil 
Slutspillet er en Cupturnering hvor der spilles hulspil 
fra scratch. 

Slutspillets matcher sammensættes som vist på figuren. 

Ved lige stilling i slutspillet, spilles hul 1 og den der 
kommer nærmest hullet er vinder. 
Er stillingen stadig lige spilles hul 2, og således fort-
sættes indtil der er fundet en vinder. 


