Lördagen den 18:e

Söndagen den 19:e

Pool A Hasselbackens DGP
Pool A Kaparebanan
Pool B Kaparebanan
Pool B Hasselbackens DGP
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Lördag 19 mars:
08:45-09:00 Check-in
09:00 Spelarmöte
10:00-13:00 Runda 1 Tough Shot
13:00-14:30 Lunch
14:30-17:30 Runda 2 Best Shot
16:30 Slut
Regler:
TOUGH SHOT:
Både spelare A och B kastar från tee på varje hål. Sedan väljer
motståndarparet ert sämsta kast/läge varifrån bägge parets spelare kastar
ifrån. Hålet är över när första spelarens putter i varje pars disc är i korgen från
kast från samma läge (bägge spelarna behöver således inte avsluta/putta ut
hålet)
BEST SHOT:
Både spelare A och B kastar från tee på varje hål. Sedan väljer paret själva det
bästa kastet/läget varifrån bägge spelarna kastar igen. Sedan fortsätter paret
så tills discen är i korg. Hålet är över när en spelares disc är i korg (bägge
spelarna får således inte avsluta/ putta ut hålet om första putten sitter).
Lunch Onsala:
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Lunch Stenungsund:

Söndag 19:e april:
07:00-07:30 Check-in
07:30 Spelarmöte
08:00-11:00 Runda 3 Westcoast Special
11:00-12:00 Lunch
12:30-15:30 Runda 4 Modified Best Shot
16:00 Prisutdelning
17:00 Slut
Regler:
WEST COAST SPECIAL:
Både spelare A och B spelar hålet individuellt, som i singel golf, och skriver in
parets bästa score i scorekortet.
Tex 1: Spelare A får 5 kast på hålet och spelare B får 4 kast på samma hål. 4
blir då parets score som skrivs in i scorekortet.
Tex 2: Spelare A får 3 kast på hålet och spelare B får 3 kast på samma hål. 3
blir då parets score som skrivs in i scorekortet. Den spelare som ligger längst
ifrån korg kastar först oavsett vilket par man tillhör.
MODIFIED BEST SHOT:
Samma som best shot, med skillnad att samma spelares utkast endast får
nyttjas två hål i rad. På tredje hålet för spelaren kasta ut men endast hole-inone räknas då. Om spelaren gör hole-in-one gäller samma sak på der
efterföljande hålet, då måste den andre spelarens utkast nyttjas om den första
inte göra hole-in-one.
Om samma spelare gör ett tredje utkast i rad och detta (av misstag) nyttjas,
bestraffas detta med 3 pliktkast.
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Lunch Onsala:

Lunch Stenungsund:

Kaparebanan

Kontakt: för frågor ang. Kaparebanan:
Pool A: Henrik 0707-961186, Andreas: 0702-660656
Pool B: Joakim: 0736-870213, Lukas: 0709- 468844

OB Regler Kaparebanan:
Hål 1:
OB bilvägen till höger & Förbi, OB på asfalten på vänstersidan.
Hål 2:
OB bakom staketet bakom korg och på bilvägen till höger.

CTP

Hål 3:
OB Bakom korgen.
Hål 4:
OB längs vänster sidan, Bortom Staketet bakom korgen, På bilvägen till höger.
X1:
OB på höger sida muren.
Hål 5:
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OB längs Höger sidan, OB i ”träsket” OB längs stigen på vänster sidan. Om OB på första
kastet kastar ni ifrån DZ. +1 plikt kast.
Hål 6:
OB kort om bäcken. Landar man i eller kort om bäcken = re-tee + 1 pliktkast.
Hål 7:
OB förbi muren bakom korgen
Hål 8:
OB förbi muren till vänster & höger samt stigen till höger. OB på asfalten bakom korg.
OB i ”Ön”
Hål 9:
OB förbi muren till vänster & höger hela vägen ner till korgen. Mando träd måste
passeras på rätt sida pil. Annars Dropzone +1 pliktkast.
Hål 10:
OB förbi muren bakom korg. OB Till vänster om OB pinnar kort om Bäcken.
Om OB på drive=DZ som är placerad över bäcken till höger.
Hål 11:
OB förbi muren på vänstersidan samt på asfalten bakom korg.
Hål 12:
Inget OB
Hål 13:
Måste passera genom mando port & till vänster om mando träd om
man missar kastar man ifrån DZ. Oavsett om man missar porten eller trädet.
OB förbi muren på vänstersidan framme vid korgen samt inne på dagiset.
Hål 14:
OB förbi muren bakom korg.
Hål 15:
OB i och förbi bäcken. OB till höger om OB linje.
Hål 16:
OB förbi stigen som går bakom korgen.
Hål 17:
Inget OB
Hål 18:
OB på hål 3´s green. Mando träd måste passeras på vänstersidan. OB längs högersidan
på 16´s fairway. OB på plattorna och skolan bakom korg. OB förbi muren på högersidan
vid korgen.
Lokal regel är att landar man OB på första kastet kan man välja att kasta ifrån DZ med
1 plikt kast.
X2:
OB på andra sidan staketet till höger samt förbi muren bakom korg.

OB Regler Hasselbackens Discgolf Park:
Hål 1:
OB till höger om snöre till höger om muren.
Hål 3:
OB Ö. Om drive går OB=Drop Zone till vänster om granen.
Hål 4:
Mandatory björk skall passeras till vänster. Missat Mandatory = retee +1 plikt kast. OB
på Asfaltsvägen till höger.
Hål 6:
Mandatory granen skall passeras till vänster. Missat Mandatory = DZ bakom muren +1
plikt kast.
Hål X2:
OB på vägen bakom korgen.
Hål 8:
Utkast bak på gångvägen.
Hål 10:
Låt hål 11 kasta ut först!
Hål 14:
OB på all bilväg
Hål 15:
OB på Bilvägen till vänster.
Hål 16:
OB på Bilvägen till vänster.
Hål 16:
Mandatory björk med pilar skall passeras till vänster. Muren gäller som linje, vid
kontakt ej missat mando. Missat Mandatory = Dropzone +1 plikt kast. OB Bilväg samt
asfalterad gångväg samt förbi dessa.
Hål 17:
OB på gångväg till höger samt muren bakom korgen. Vid kontakt med muren ej OB.
Hål 18:
Bakflyttat utkast. OB på vägen bakom korg.
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CTP

Hålordning: 1,2,3,4,5,6,7,X1,X2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Hasselbackens Discgolfpark:
Kontakt: Hasselbackens Discgolfpark:
Pool A Tobias Söderqvist: 0739-12 54 66
Pool B: Jörgen Persson 0730-80 22 40

