Invitation til Junior Rangliste turneringen Møn Open 2018 i Danmark.
Turneringen afholdes af Møn Golfklub fra den 7. april 2018 kl.08.00 til den 8. april 2018 kl.13.00
Tilmelding påbegyndes d. 1. januar 2018 kl.00.00
Sidste tilmeldingsfrist er d. 25. marts 2018 kl.16.00
Turnerings fee er 685,- DKK per deltager. Betaling skal foreligge inden turnerings start. Startlister udsendes i uge 14 – 2018
Turnering er en individuel slagspils turnering over 54 huller, med cut efter 36 huller. Runde 1 og 2 spilles d. 7. april 2018
Runde 3 spilles d. 8. april 2018
Der spilles i 2 rækker opdelt på køn
Rækken med navnet ’U22 Drenge’ er for drenge med handicap mellem +8,0 – 4,5 og hvis alder er højest 21 år pr. d.31.12.2017.
Rækken med navnet ’U22 Piger’ er for piger med handicap mellem +8,0 – 11 og hvis alder er højest 21 år pr. d.31.12.2017.
Max antal deltagere er 72
Rækken U22 drenge er antallet 54
Rækken U22 piger er antallet 18
Turnering har venteliste prioriteret efter laveste handicap.
Møn Golfklubs turnerings komité forbeholder sig ret til at uddele 6 wildcards, som opfylder handicap begrænsning. Alle drenge skal
spille fra Hvid tee. Alle piger skal spille fra Blå tee
Der spilles slagspil uden handicap.
Delt 1.plads afgøres ved omspil med sudden death fra hul 18
Andre placeringer ved lige score afgøres efter sidste 18, sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul. Startlisten for runde 3 vil
være udarbejdet efter cut grænsen er offentligt gjort, kan ses på golfbox.dk
Afbud meldes til turneringslederen: Jørgen Pedersen på mail: lejpsport@gmail.com
Afbud som gives efter den 3. april kl.12.00 medfører betaling af turnerings fee.
I turnerings fee indgår:
1.dag: baneguide, 1 spand træningsbolde og frokost med 1 sodavand.
2.dag: 1 spand træningsbolde og banepose med 1 sodavand.
Der er tilladt 1 gratis prøverunde ugen optil turnering. Medspillernes forældre i prøverunderne tilbydes greenfee til kr.175,Præmiesummen er kr.15.000, samt de største hole in on præmier i Danmark
Præmietagere skal være til stede ved overrækkelsen.
Scorekort afhentes senest 30 minutter før start.
Startlisten offentligøres på www.golf.dk
Der startes både på 1. og 9. tee.
Der må ikke bruges caddie.
Der er kun tilladt at benytte udstyr som alene måler afstande.
Morgenmad skal bestilles på tlf: 55813260 eller på mail: info@moengolfcenter.dk senest tirsdag d.3. april kl.16.00
Info om overnatning: tlf + 45 55813260
Turneringsleder: Jørgen Pedersen / lejpsport@gmail.com

