PGA TEACHERS TOUR 2017 PRESENTED BY
FOOTJOY/GOLFSTORE

29 maj

På Himmerland Backtee Course
Den 29 maj 2017 afholder vi en afdeling af PGA Teachers
Tour – presented by FootJoy / Golfstore på Himmerland
Backtee Course.
Turneringen bliver afholdt som 18 hullers slagspilsturnering.

Samlet præmiesum kr. 10.000

PGA TEACHERS Tour 2017 -presented by FootJoy/GOLFSTORE

PGA TEACHERS Tour 2017 presented by
FootJoy/GOLFSTORE
PÅ H I M M E R L A N D B AC K T E E C O U R S E

Tilmelding:
Tilmelding sker på www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1040264 eller på mail til
steffen@pga.dk. Seneste tilmelding den 19 maj 2017. Det er op til turneringslederen, at afgøre om
senere tilmeldinger accepteres.

Program:
Løbende fra hul 1
Mandag den 29. maj kl. 08.50
Præmieoverrækkelse i forbindelse med frokost tirsdag ca. kl. 15.00

Sponsorer:
Hovedsponsor: FootJoy
Medsponsor: Golfstore

Præmier:
Spilleren med laveste score, kåres vinder af denne afdeling af PGA Teachers Tour.
Alle spillere deltager på lige vilkår i kampen om pengepræmierne.

Turneringsfeefee:
Pris pr. spiller er kr. 400,-, faktura fremsendes. Tilmelding er bindende efter sidste frist for tilmelding.
I prisen indgår frie rangebolde og frokost eksklusiv drikkevarer og andre tilkøb. Husk af afregne
eventuelle køb inden afrejse.

TURNERINGSFORM
Turneringen spilles som 18 hullers slagspil fra tee 6300. Damer spiller fra tee 5600.
Der er intet cut i turneringen.
Ved lige score efter turneringen afgøres turneringen af scoret på banens hul 10-18, først med sidste 9,
sidste 6, sidste 3 og sidste 1 hul.
Ved lige scores efter turneringen afgøres placeringen 1. pladsen ved sudden death fra hul 1, indtil 1
vinder er fundet.

Deltagere
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PGA of Denmarks medlemmer, kategori A-Qualified, elever og seniorer. Medlemmer, der står i gæld til
PGA of Denmark, kan ikke deltage.
Såfremt der er mindre end 15 tilmeldte, vil turneringen blive aflyst.

TURNERINGSLEDER
Steffen Jacobsen fungerer som turneringsleder.

Dommer

Der vil ikke være dommer til stede.

REGLER
Der spilles efter de af R & A fastsatte regler med tillæg af de for Europa Touren gældende regler. Dette
af hensyn til de Challenge Tour turneringer, PGA of Denmark afholder, og hvor disse regler er gældende.
Dette indebærer bl.a. ”one ball rule”, dvs. den bold, man benytter runden igennem, skal være af samme
mærke og kompression. Det er ikke tilladt at ”øveputte” efter afsluttet spil på et hul. Det er ikke tilladt at
berøre puttelinien med sin putter. Det er tilladt af fjerne sten i bunkers. Det er tilladt at bruge
afstandsmåler.

PGA of Denmark udbetaler præmiepenge

Præmiepenge udbetales senest 14 dage efter afslutning af turneringen.

ETIKETTE
PGA Teachers Tour arrangeres og afvikles af PGA of Denmark. Ved god etikette forventes til
enhver tid eksemplarisk opførsel. Det er ikke tilladt at spille i T-shirt uden krave, badeshorts, at
bære cap i klubhuset, dog er det tilladt at spille i ”tailored” shorts/knickers. Konsumering af
alkohol før og under spillet er ikke tilladt. Man skal huske på, at vi er gæster på de baner, vi
spiller, og høflig optræden overfor medlemmer og andre gæster er en selvfølge. Et brud på
etikette fra PGA of Denmark’s medlemmer medfører bøde min. kr. 500,-.
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