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Kvalifisering til VM i Galicia, Spania 
2013 + Vestlandsmesterskap(del av Norgescup) 

De 5 beste får tilbud om å delta i VM i Pitch & Putt 2013. 

KRISTTORNSKOGEN GOLFPARK(Stord) LØRDAG 04.05.13 

Program 

 Kl: 09.30  Registrering 
 Kl: 10.00  Start 1. runde Shotgun – 18 hull 
 Kl: 12.30  Pause (lunsj inkl. i pris) 
 Kl: 13.30  Start 2. runde intervall fra hull 1 – 18 hull 
 Kl: 17.00  Premieutdeling 

Individuelt Verdensmesterskapet i Pitch & Putt spilles i år i Galicia i Spania 04. – 07. juli. 

NPPF er tildelt 8 plasser til mesterskapet – 3 av plassene er førehands uttatt av styret i 

NPPF. Resterende 5 plasser skal det spilles om i denne turneringen. 

NPPF har besluttet at engasjerte spillere med <5 i Pitch & Putt HCP vil bli spesielt invitert til 

turneringen. Etter at det er klart hvor mange inviterte spillere som deltar, vil spillere med 

høyere HCP bli gitt innpass. Dersom påmeldingslisten overstiger 40 deltakere vil spillerne 

prioriteres etter lavest Pitch & Putt HCP. 

Premiering:  1. – 5. plass får tilbud om å delta i VM i Spania. Reise- og 

turneringskostnader inntil 2000 kr pr. spiller dekkes av NPPF (mot 

fremvisning av kvitteringer). 

Det settes opp pokaler for 1. – 3. plass. Vinneren kan titulere seg som Vestlandsmester 2013 

Turneringen er den første av 3 turneringer (i tillegg til Østlandsmesterskapet og NM 2013) 

som inngår i den nystartede Norgescupen i Pitch & Putt. Sammenlagtvinneren kåres til årets 

Pitch & Putt spiller, og tildeles den ærefulle «jakken». Denne utdeles under 

premieseremonien i NM 2013. 

Spill/regler:   36 hull – slagspill, scratch.  

Shotgun start 1 & 2. runde (intervall start for de 16 beste i 2. runde) Det spilles etter 

Pitch & Putt reglene til FIPPA (Federation of International Pitch & Putt Associations). Ved likt 

for vinner spilles det omspill på hull 18. Øvrige spillere med lik score rangeres etter siste 18, 

siste 9, siste 6, siste 3 

Startkontingent: Kr 350,- Betales ved registrering. 

Overnatting:  Stord Hotell 995 kr for dobbeltrom og 895 kr for enkeltrom per døgn. 

Påmeldingsfrist:  01.04.13 for inviterte spillere. 30.04.13 for andre  

Tlf: 95 75 02 11, e-post: ksgolfpark@gmail.com 
 

NORGES PITCH & PUTT FORBUND - www.nppf.no  

http://www.fippa.net/FIPPA%20PITCH%20&%20PUTT%20RULES%202010.pdf
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