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Regler for afvikling af stævner.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

S.A.I. afvikler 6 sammenhængende stævner hvor der spilles om såvel:
Vinder af hvert enkelt stævne – findes på spilledagen.
Point til klubmesterskabet og S.A.I.`s vandrepokal. Vinderen findes
efter afvikling af de 6 stævner.
Stævnerne ligger:

Fra maj til september 2018, med 4 stævner i foråret og
2 stævner i efteråret. Der vil blive udsendt invitationer
til hvert stævne.

Fælles regler for alle 6 stævner.
Ved hvert stævne spiller alle deltagere 2 runder på den samme bane.
Spillerne opdeles i hold med 4 deltagere på hvert hold. (Er deltagertallet ikke deleligt med
4 laves der henholdsvis 1, 2 eller 3 hold med 3 spillere).
Holdinddelingen foregår ved lodtrækning inden første spillerunde sættes i gang. Og man
er således ikke på samme hold i begge spillerunder.
Anden spillerunde sættes således ikke i gang før alle er færdige med første runde.
Der er 4 hold på banen af gangen. (afhængig af hvor hurtigt de enkelte hold er).
Når hold 1 har færdigspillet hul 3, starter hold 2 ud. Og når hold 2 har færdigspillet hul 3,
starter hold 3 ud, o.s.v.
Hvor det er muligt, vil en spiller fra et af de hold der starter senere være tavlefører for et af
de hold der spiller. F.eks. vil en spiller fra hold 6 eller 7 kunne føre regnskab med slagsedler
for hold 1 eller 2, mens en spiller fra hold 1 kan fører slagsedler for hold 6 eller 7.
Tavleføreren skal sikre at alle spilleres navne skrives med fornavn og efternavn på
slagsedlerne med en let læselig skrift. Og påføre sit eget navn nederst på slagsedlen.
Slagsedlen afleveres til stævneledelsen umiddelbart efter holdet har afsluttet runden.

Vinder af stævnet
Vinderen af det enkelte stævne er den spiller der har brugt færrest slag på en af sine 2
runder. (det betyder, at der ses bort fra den ”dårligste” runde).
Har to spillere en bedste runde hvor de har brugt lige mange slag, er vinderen den spiller
der har noteret flest 0 (Hol in one) i den pågældende runde. Er det stadig lige er vinderen
den der har flest 1 o.s.v.
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Point til klub/foreningsmesterskabet – Vandrepokal
Det noteres hvor mange slag hver enkelt spiller har brugt på sine 2 runder og disse lægges
sammen. Herefter tildeles Klub/Forening point efter:
hvor godt, de 3 bedste spillere fra hver forening har klaret sig. Den spiller der har brugt
færrest slag tildeles 10, point, nr. 2 får 9 point, o.s.v. til nr. 10 der får tildelt 1 point. Har 2
spillere brugt lige mange slag på de to runder, tildeles de samme antal point. F.eks. hvis 2
spillere har lige mange point på 2. pladsen, tildeles de begge 9 point, og 8. point udgår. De
point som klubben har samlet sammen ved stævnet lægges sammen. Dog kun for de 3
bedst placerede spiller fra hver klub.
Eks. Har en forening således en
Første plads 10 point Fjerde plads 7 point
Sjetteplads 5 point Niende plads 2 point

så tildeles klubben: 10 +7+5 point = 22 point.

Når alle 6 stævner er afviklet lægges klubbens point sammen, og den klub der har opnået
flest point er vinder af turneringen og S.A.I.`s vandrepokal. Har to hold lige mange point er
vinderen den klub der har flest førstepladser, dernæst flest anden pladser o.s.v.
Det er et krav for at kunne vinde vandrepokalen, at klubben/foreningen er medlem af
SAI., Men alle kan deltage i og vinde de enkelte stævner.

Deltagerne behøver ikke at være de samme fra stævne til stævne, men kan udskiftes. Men
jo flere deltagere pr. stævne, jo større chance for point til klubben. Resultater fra hvert
stævne og stillingen i den samlede turnering vil løbende kunne ses på S.A.I.´s hjemmeside.
www.saiaktividraet.dk

