Retningslinjer for optagelse af ProAm på PGA of Denmarks
turneringskalender.
Regler: Der spilles efter de af R & A fastsatte regler med tillæg af de for Europa
Touren gældende regler, dette kun forbeholdt proerne. 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. Overtrædelse af ”one ball rule”
medfører diskvalifikation, jf. PGA.
Når en ProAm optages på PGA of Denmarks turneringsprogram betyder det
følgende:
• Når en turnering er optaget på PGA’s turneringsprogram må der ikke ligge en
anden PGA ProAm på samme dato, medmindre de er placeret i øst og vest.
• At arrangørerne må reklamere med at turneringen er PGA godkendt. I den
forbindelse har arrangøren ret til at anvende PGA of Denmarks logo.
• PGA er behjælpelig med at udsende klubbens invitation til PGA’s
medlemmer.
• PGA er behjælpelig med at skaffe pro’er, såfremt der ikke er nok.
• Turneringen placeres på en ”fri” dato i PGA’s turneringskalender.
Eventuelle spørgsmål omkring ProAm turneringer kan rettes til: PGA of Denmark
sekretariat på telefon: 20 73 00 41 eller via mail: info@pga.dk.

Nyttige informationer om afholdelse af ProAm
Assistance til afvikling af ProAm
PGA of Denmark tilbyder assistance til klubben der afholder ProAm, i form af:
• invitation på PGA of Denmarks hjemmeside
• direkte mail til PGA medlemmer om turneringen
• sponsornavn kan fremgå af PGA of Denmarks officielle turneringsprogram
PGA of Denmark kan kontaktes vedrørende denne assistance.
Scorekort og resultatliste.
PGA medlemmer, der deltager i ProAm skal på egen foranledning, sikre at
scorekorts fra ProAm viderebringes til eget klubsekretariat, med henblik på
opdatering af handicap historikkortet.
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