TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Herrar Seniors

Version 0.8

Herrarnas seniorkommitté i Piteå Golfklubb föreslår följande tävlingsbestämmelser att gälla från 2021 för
Order of Merit samt Tian-cup.
1.

ORDER OF MERIT

Order of Merit är en summering av resultaten för tävlingar under säsongen som Seniors arrangerar.
Tävlingar som ingår i Order of Merit gäller från säsongsstarten och avslutas efter sista tävlingen i augusti
månad.
Kravet är att man har spelat minst 6 ronder under säsongen för att komma med på resultatlistan för Order of
Merit. Efter säsongen räknas summan av de 6 bästa ronderna.
Order of Merit är indelat i tre klasser;
- Bruttoresultat 74 år och yngre.
- Bruttoresultat 75 år och äldre.
- Nettoresultat alla deltagare.
1.1

Medlemskap och ålder för deltagande

För att delta och spela tävlingar som ingår i Order of Merit måste man vara Guldmedlem i Piteå Golfklubb
med aktivt golf-ID och 40 år eller äldre.
1.2

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 40 kronor som betalas i samband med anmälningen till tävlingen i Min Golf. Av
anmälningsavgiften avsätts 10 kr per spelare till Order of Merit och avslutningstävlingen för säsongen.
Anmälningsavgifterna från deltagare i A-klassen bildar en egen prispott och anmälningsavgifterna från
deltagare i B-klassen bildar en egen prispott.
I mån av plats kan efteranmälan ske på plats på golfklubben. Efteranmälan sker i kansliet som lägger in
spelaren på ledig plats i boll. Anmälningsavgiften skall INTE betalas till kansliet utan skall betalas genom
Swish till vår kassör Ronny Larsson på 070-576 63 25. Visa upp för kansliet att betalningen är genomförd.
1.3

Klassindelning

Tävlingarna spelas i två handicapklasser.
A-klassen HCP: +1,0 - 17,9
B-klassen HCP: 18,0 – 54,0
1.4

Spelform

Slaggolf - Singel
1.5

Tee

Herrar 74 år och yngre spelar från Tee 57.
Herrar 75 år och äldre spelar från Tee 47.
1.6

Priser

Av A-klassens prispott går;
50 % till de 3 bästa resultaten NETTO totalt.
25 % till de 3 bästa resultaten 9 hål-ut NETTO.
25 % till de 3 bästa resultaten 9 hål-in NETTO.
Av B-klassens prispott går;
50 % till de 3 bästa resultaten NETTO totalt.
25 % till de 3 bästa resultaten 9 hål-ut NETTO.
25 % till de 3 bästa resultaten 9 hål-in NETTO.
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AVSLUTNINGSTÄVLING MED PRISUTDELNING FÖR ÅRETS ORDER OF MERIT

Veckan efter sista tävlingen i augusti månad, som avslutar årets Order of Merit, spelas en särskild
avslutningstävling för säsongen.
Kvalificerade att delta i avslutningstävlingen är alla som har minst 6 spelade ronder under säsongen och
finns med i årets resultatlista för Order of Merit.
För avslutningstävlingen gäller;
- Minst 6 spelade ronder i årets Order of Merit.
- Ingen klassindelning.
- Fritt val av Tee.
- Ingen anmälningsavgift.
Av den prispott som avsatts från anmälningsavgifterna under säsongen delas;
50% ut till de 6 bästa NETTO-resultaten i Order Of Merit.
25% ut till de bästa BRUTTO-resultaten i Order of Merit två klasser (74 år och yngre samt 75 år och äldre)
Fördelningen av antal priser i Order of Merit BRUTTO-klasserna beror på hur deltagarantalet i varje
åldersklass sett ut under säsongen.
25% ut till Avslutningstävlingens 5 bästa NETTO-resultat samt Närmast Hål (totalt 6 priser)
3.

TIAN-CUP

Från och med september månad och så länge någon bana är öppen för spel spelas Tian-cup.
Alla som är medlem i svensk golfklubb och har ett aktivt golf-ID har rätt att anmäla sig till dessa tävlingarna.
I Tian-cup gäller;
- Anmälningsavgift 30 kronor som betalas i samband med anmälningen i Min Golf.
- Eventuell greenfee betalas i samband med anmälan i Min Golf.
- Ingen klassindelning, alla spelar i samma klass.
- Fritt val av Tee
Av den totala anmälningsavgiften går;
50% till de 4 bästa resultaten NETTO totalt.
25% till de 4 bästa resultaten 9-hål UT NETTO.
25% till de 4 bästa resultaten 9-hål IN NETTO.
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