
Spelregler mellansvenska scratchserien 2018 ( Rev 2018-03-01) 

1. Slagtävling scratch för herrar från gul tee eller motsvarande enl.SGF:s aktuella Regelverk. 

2.Max 21 lag i grundserien där de 12 bästa går till final efter 3 spelade omgångar. 

3a. Lag består av 6 herrar 50 år eller äldre.Efter spelad omg skickas res till tävlingsledningen. 

3b. Summan av de 5 bästa bruttoscorerna utgör lagets resultat.Om ett lag inte får 5 resultat blir lagets 5:e 

  resultat baserat på omgångens enskilt sämst räknade resultat +10 slag. 

4. Speldag enligt schema som värdklubb bestämmer tillsammans med ansvarig från T.L. enligt turordning. 

5.Värdklubb skickar inbjudan senast 3 veckor innan speldag.Lagens starttider ska hållas samman.Hänsyn ska 

tas till klubbars restid vid lottning. 

6.Klubbars lag i hcp-ordning skickas via mail till värdklubbs T.L. när lag är klart ( högst-lägst) Startordning högst 

hcp först sen i fallande ordning.Lottning ska vara i 3-bollar. 

7. 3 topplagen efter grundomgång 1-3 går ut i ledarbollar vid finalen! Segrarna efter grundomgång startar på 

-5 slag,2:an på -3 slag och 3:an -1 slag, övriga 9 lag startar från noll. 

8.Vid lika sammanlagda resultat efter omg 3 sker särskiljning baserat på lägsta resultat från omg 3,sen omg 2, 

sen omg 1 och därefter genom lottning. 

9.Avgifter för omg 1-3 är 2000:-/lag som faktureras från ansvarig tävlingsledning till ett konto i bank. Efter 

spelad omg utbetalar ansvariga från tävlingsledningen från samma konto till värdklubb 100:- per 

gästspelare+200:- för värdklubbens administration. 

10.Tävlingsavgift inklusive greenfee i FINALEN är 125:-/ pers + 50:-/ pers till priser vilket betalas direkt till 

värdklubb. 

11 .Vid löpande start ska hänsyn tas till klubbs restid,dock ej 3 i topp! 

12 .Vid lika res i final särskiljs lagen enl följande: lagets 3 bästa resultat sen 2 bästa, sen lagets bästa resultat.  

  Vid fortsatt lika resultat väljer laget ut 1 spelare och hål 18 spelas hål för hål tills en segrare utsetts. 

13.Vandringspris ska vinnas 3 gånger för att bli klubbens egendom. 3 bästa lag får pris i finalen plus 10 

   bästa individuellt. 

14 .Klubb får deltaga med flera lag om plats finns! Spelare i klubb med flera lag får bara spela i först valda lag. 

15 .Om värdklubb för final inte kvalificerat sig får man wildcard att deltaga med start på + 10 slag! 

  Om kvalificerat lag avsäger plats i final går platsen till lag placerat 13 o.s.v. neråt i tabellen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


