
       Inbjudan Top – 8 EB
MunktellArenan, Eskilstuna

Datum kval: Klass B 21-22 november 2020
Klass C 5-6 december 2020
Klass A 16-17 januari 2021

Maximerat antal:        Enligt beslut av SvBGF är antal deltagare maximerat till 30 spelare per tävling.
                                      Om max antal uppnås stängs anmälan och ev ytterligare anmälningar och 

strykningar får göras via mail till reservlista:    reserv@eskilstunabangolf.se

Final: 7 mars 2021
De åtta i respektive klass med lägst resultat vid sin kvaltävling
kvalificerar sig till finalen. Vid lika resultat om sista kvalificeringsplats tillämpas 
sudden, så även vid lika resultat reservplats 1-5.
I finalen spelas matchspel alla mot alla.

Klasser: Ungdom A  placeras i klasserna efter sitt handicap.
Ungdom B/C i ungdomsklass i mån av plats, kontakta arrangören.
Klass A  EB Hcp  -2  - + 3 (Öppen klass)
Klass B  EB Hcp + 4 - + 6
Klass C  EB Hcp + 7 -

 
Träning kval: Fredag innan tävling kl 08.00 – 20.00, lördag klockan 08.00 – 12.45

och söndag klockan 08.00 – 08.45 ingår i startavgiften.

Starttid kval: Lördag klockan 13.00 och söndag klockan 09.00.

Träning final: Lördag innan tävling klockan 08.00 – 19.00
och söndag klockan 08.00 – 08.45 ingår i startavgiften.

Starttid final: Söndag kl 09.00
 

Antal serier kval: Fyra varv lördag och fyra varv söndag. Omlottning enligt Ludvika efter varv fyra.

Anmälan: Via HCP Online senast onsdag. 

Startavgift kval: 500:- (300:- till priser, 100:- till final, 100:- träning och domare). Ungdom 150:-.
Startavgift final: 500:- (400:- till priser, 100:- träning och domare).

Startavgifter insättes på pg 836 19 85-8 i samband med anmälan.
                Priser insätts på bankkonto. Medtag kontouppgifter.

Priser: Ett pris per sex deltagare vid kvaltävlingen.

Covid-19:                Spelare med symptom stannar hemma (startavgift återbetalas om besked 
               lämnas innan tävling). Tänk på handhygien och att hålla avstånd.

Vi kan tyvärr inte ta emot anmälningar från personer bosatta utanför Sverige.

Tävlingsledare: Peter Brown 070 - 331 63 31 Ingela Wigö 073 - 056 14 88

http://www.ebgs.net
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