Vedtægter Parmatchklubben
Vedtægter for Parmatchklubben 2018
Formål
Det primære formål med Parmatchklubben er at styrke det sociale liv i klubben.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 par, der er selvsupplerende i tilfælde af afgang.
Bestyrelsen har ret til ændringer og fortolkninger af Parmatchklubbens vedtægter.
Medlemmer
Alle skal være medlemmer af Hvide Klit Golf Klub og være fyldt 21 år.
Kontingent
Kontingent, separat betaling af udematch, hulspilsturnering og øvrige
arrangementer fastlægges af Parmatchklubbens bestyrelse.
Turneringer
Der arrangeres 4 turneringer årligt. 3 hjemmebanematcher og 1 udebanematch. De
tre bedste resultater for året er tællende for årsresultatet. Der arrangeres herudover
en gennemgående hulspilsturnering.
Der er præmier i alle turneringer.
Hvis to medlemmer fra Parmatchklubben, der normalt ikke danner par, spiller
sammen, deles de opnåede point mellem begge par og er medtællende i forhold til
årspoint.
Dette sammenbragte par spiller i dagens match på samme vilkår som de øvrige
deltagere.
Bestyrelsen har en vejledning med spilleform og scorekort klar til hver turnering.
Scorekort og vejledning skal afhentes senest 15 minutter før Tee Off.
Turneringsbetingelser
Tilmelding til den enkelte turnering foregår via Golf Box senest søndagen før.
Startlisten vil blive offentliggjort torsdag før spilledag på Golfbox.
Hver spiller kan højst tildeles 36 slag.
Der spilles fra Tee 48 for damer og fra Tee 58 for herrer.
Ved lige score afgøres placeringen ved:
Bedst på de sidste 9, 6, 3, sidste hul og endelig ved lodtrækning.
De 9 bedste par tildeles fra 10 til 2 årspoint. De øvrige deltagere tildeles 1 årspoint.
Ved pointlighed til årspoint er det den sidste tællende match, der er afgørende.
Ved udeblivelse 2 gange i sæsonen ekskluderes parret. Ved udeblivelse forstås, at
parret har tilmeldt sig en match, men ikke møder frem.
Præmier
I de enkelte turneringer er der præmier til de 3 bedste par samt nærmest flaget i
drivet på par-3 hullerne. Bolden skal være på green i drivet.
Der er årspræmier til de bedst placerede i de 3 ud af de 4 matcher.

