Discgolf SM för döva 2018
SK Lundia välkomnar er alla till Malmö och Lund för discgolf SM! Tävlingen äger
rum under helgen 1-2 september ute på ST Hans, lördag, i Lund och ute på Bulltofta,
söndag, i Malmö.
Tre 18-håls rundor kommer att spelas, två under lördagen och en förmiddag under
söndagen, och avslutas med en 18-håls finalrunda på eftermiddagen under söndagen
där de bäst placerade i varje klass får spela.
Det blir fyra klasser och det är Open herr, Open dam, junior (upp till 16 år) och
Master -78. Max antal spelare blir satt till 72 och det är först till kvarn som gäller.
Avgifter:
Herr & Dam 150:Junior 100:Regler:
Vi följer PDGA reglerna som tillämpas och SDI Discgolf har önskemål att ni
uppmuntrar era spelare att registrera sig hos PDGA. Vi följer även Svenska
DövIdrottsförbundets tävlingsbestämmelser. All form av tekniskt hörsel hjälpmedel är
icke tillåtet under tävlingen. Vi ser gärna att varje förening eller klubb informerar sina
spelare discgolfens regler samt respekterar de starttider som sätts upp.
Logi:
För tips om logi, vänligen kontakta SK Lundia genom Linda Ljunghäger,
benjamin_118@hotmail.com
Tournament Director:
Linda Ljunghäger är TD och ansvarar för hela tävlingen. SDIs huvudansvarig Martin
Johansson kommer att finnas på plats och hjälpa Linda vid frågor om regelbrott inom
SDIs tävlingsbestämmelser och PDGA.
Kost:
Bulltofta – Det finns en liten cafe i anslutning till banan och vill man äta annat finns
det kringliggande ställen att äta på

ST Hans – Finns inget i direkt anslutning men det finns inom 10 min bilavstånd vissa
ställen.
SK Lundia kommer att dela ut papper under tävlingen för tips på matställen.
Hitta till banan:
Bulltofta – Cederströmsgatan 6, 21239, Malmö
ST Hans- Sankt Hans backar, Norra Fäladen, 22649, Lund
Info om SM:
Ett evenemang på facebook finns där mer information, kommer att uppdateras
allteftersom. Sök ” SM DISCGOLF 1-2 1-2 sept 2018, SK LUNDIA” så kommer ni
rätt.
Anmälan:
Skicka ett mejl till: benjamin_118@hotmail.com,i anmälan anger ni spelarens namn,
personnummer (inkl 4 sista), ev PDGA nummer, vilken klass man ska spela i, vilken
klubb man spelar för. Enskilda spelare ska inte skicka en anmälan direkt till SK
Lundia utan det måste ske via din förening eller klubb. Om en spelare deltar i ett SDI
sanktionerat tävling för första gången ska ett audiogram skickas till Frej Fredman:
frej.fredman@dovidrott.se
Vi vill ha er anmälans senast den 11 augusti och även betalning för er spelare till
bankgiro 758-3198, ange discgolfsm + förening/klubb som referens.
Tävlingsprogram:
Lördag 1 sept i Lund:
08:00-08:30 registrering
08:30 spelarmöte
09:00 start runda 1
En timme lunch från när det sista gruppen kommit in, efter den timmeslånga lunchen
är det samling inför runda 2
SDI Representanter har spelarmöte på lördagen, mer info internt.
Söndag 2 sept i Malmö:
08:00-08:30 registrering
08:30 spelarmöte
09:00 start runda 3
En timme lunch från när det sista gruppen kommit in, efter den timmeslånga lunchen
är det samling inför finalrundan. Prisutdelning efter räkning av scorekort.
Vi i SK Lundia hälsar er alla välkomna till Malmö och Lund!

