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Sjællandske individuelle og mixed mesterskaber (SM-E) 2018 

SMgU inviterer hermed til Sjællandske mesterskaber 2018 i minigolf. 
 

Arrangør: SMgU’s bestyrelse. 
 

Spillested: TIK Minigolf, Parkvej 78, 2630 Taastrup 
 

Tidspunkt: Lørdag den 8. september 2018 kl. 12.00. 

Turneringsledelse: SMgU’s bestyrelse. 

Turneringsform: Individuelt slagspil i flere rækker (A, B og C), hvor der spilles over 4 runder. 
Ved stort antal deltagere vil antallet af runder blive reduceret. 

Deltagere: Alle, der er medlem af klubber under SMgU, kan deltage. 

Rækker: A-række: 
Spillere i SMgU’s klubber, der spiller eller har spillet i internationale 
turneringer. 

 
B-række: 
Spillere i SMgU’s klubber, der spiller eller har spillet i nationale turneringer. 

 
C-række: 
Nybegyndere og spillere i SMgU’s klubber, der kun har deltaget i lokale 
turneringer. 

 
Er der interesse, vil der også blive lavet en ´70-række´på 2 runder, 
der skal minimum være 3 deltagere. 

 
Desuden oprettes en række (åben) med mixed par (mand/kvinde). 
Omgangsresultaterne fra de individuelle rækker anvendes til beregning af 
placeringer i mixed-rækken. 
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SMgU’s sportsudvalg er bemyndiget til at indplacere SMgU-spillere efter egen 
vurdering. 

 
Der kræves minimum 4 deltagere før en række, (A, B og C) samt mindst 3 
mixed-par, oprettes. 

 
Tilmeldingsgebyr: A-række: 150 kr. pr. deltager. 

Øvrige: 120 kr. pr. deltager. 
Mixed: 200 kr. pr. par. 

 
Træning: Fra kl. 10.00 på selve turneringsdagen. Der betales ikke træningsgebyr. 

Tilmelding: Tilmelding skal ske via spillernes respektive klubber 

Til morten@mc67.dk 
 

Sidste frist for tilmelding er 2. september 2017. 
 

Betaling: Betaling for deltagelse indbetales kontant til SMgU’s kasserer senest 30 min. 
før spilstart på spilledagen. 

 
Dommere: Bekendtgøres ved spilstarten. 

 
Præmier: Der vil være pengepræmier til 1., 2. og 3. pladsen i alle rækker, samt 3 

præmier i mixed. Præmiestørrelsen afhænger af antal deltagere. 
 

Ændringer: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre i indbydelsen, såfremt der 
viser sig behov herfor. 

 
Diverse:                     Der vil være mulighed for at købe frokost i TIC’s café. 
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