Tävlingsbestämmelser för RE-gängets tävling Running Eclectic
Running Eclectic omfattar max 8 omgångar där spelares resultat är bästa score per enskilt
hål med avdrag för SHCP (spelhandicap). SHCP fördelas enligt index på hålen i stigande följd.
Slutresultatet ökas med 30% av den HCP ( World Handicap System) spelaren hade morgonen
1 juli avrundad till en decimal. Denna justering innebär att man ”mycket, mycket grovt” sett
spelar med 70% av sitt SHCP.
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Spelare skall på anmälningsdagen till RE ha högst hcp 36,0.
Vid anmälan till spel i Onsdagsgolfen skall meddelas om spelaren aktuell omgång
deltar i veckans omgång av RE.
Att delta i Onsdagsgolfen är obligatoriskt för spelare som anmäler sig till spel med REgängets anmälningsrutin.
Reglerna för Onsdagsgolfen gäller för RE-gängets säsongstävling med undantag av:
- Spelformen är slaggolf – vilket GIT (Golfens IT-system) hanterar.
- RE-spelare skall alltid som markör ha annan RE-medlem.
- Ledningen för RE golfen kan utfärda avvikelser från onsdagtävlingens regler
om det är till fördel för medlemmar.
Alla 8 RE-ronder skall spelas med samma tee-val som gjordes vid rond 1. Om
Onsdagsgolfens regler viss rond inte tillåter spel från tee-val som gjordes rond 1 skall
spel den gången ske från den tee som anges för Onsdagsgolfen.
Anmälningsavgift enskild onsdag erlägges via ”min golf” under www.golf.se
Endast ett scorekort per spelare registreras. Detta hämtas i receptionen alternativt.
Scorekort skall signeras av spelare och markör samt returneras i brevfacket för
Onsdagsgolfen som finns i väggen till höger om receptionsdisken. Markören skall
tillhöra RE-gänget.
Spelare som spelar en RE runda ska tydligt skriva ”RE ”på scorekortet innan det
lämnas in
”Special onsdagar” spelas, förutom RE, en separat tävling enl Onsdagsgolfens
tävlingsbestämmelser.
Vid ”Special onsdagar” skall ett extra scorekort skrivas och signeras av spelare och
markör samt lämnas till den dagens tävlingsledare. Markören skall tillhöra RE-gänget.
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De som spelar RE-rond spelar också i ”klass RE” och får därmed sina slag överförda till Order
of Merit i GIT.
Order of Merit ligger till grund för beräkning av resultatet som du finner på re-gänget.se
Inga resultat på hemsidan kommer att redovisat före omgång 14 juli.
(14 dagar efter det är bestämt vilket handikapp som gäller för säsongen)

•

RE spelas inte när Ryder Cup spelas.
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