Husby Golf Club Österhaninge
Veteransektionen

Tävlingsregler för Veterantouren fr o m 2018 och tills vidare.
Allmänna regler
 Deltagande: Klubbmedlemmar som under spelåret fyller 55 år och äldre.
Spelare med högre hcp än 36 får deltaga. Se även nedan.
 Startavgift: Vid normala tourtävlingar är startavgiften 50 kronor ,
varav 15 kronor avsätts för andra arrangemang.
Då spel i andra former förekommer, bestäms startavgiften i
samband med att programmet härför fastställs.
 Övrigt:

Eventuella oklarheter och protester i förhållande till
fastställda regler, handläggs av veteransektionen.

Tävlingsregler Veterantouren
 Tävlingsdag: Helgfria torsdagar under säsongen, med undantag av de
torsdagar, då spel försiggår i andra former och i förekommande fall på
annan dag, när och hur beslutas av veteransektionen/tävlingssektionen.
Anmälan till normal ”torsdagstävling” skall ske via Min Golf.
Anmälan kan ske till kl. 18 - 2 dagar före tävlingsdagen. Startlista
publiceras dagen före tävlingsdagen kl. 15.
Efteranmälan kan ske på plats mellan 08.00 – 09.00 i mån av plats. För att
tourtävlingen skall genomföras krävs att minst 10 spelare kommer till
start.
 Tävlingsledare: Ansvarig tävlingsledare är någon medlem av
veteransektionen och finns på plats 07.30 – 09.00.
 Spelform: Normala tourtävlingar gäller slaggolf över 18 hål, från valfri
tee. Dock kan tävlingsledningen avgöra om tävlingen skall räknas
över 9 hål.
Klassindelning: Tävlingen indelas i två klasser, A klass och B klass.
A klass är samtliga spelare som innehar Hcp 20,9 eller lägre. B klass
är samtliga spelare som innehar Hcp 21,0 t.o.m 36,0.

 HCP: Spelare med högre hcp än 36 får endast tillgodoräkna sig slag efter
hcp 36. Respektive spelare är ansvarig för sitt hcp och att rätt värde finns
registrerat i GIT. Veterantouren genomförs som Hcpgrundande tävling
och justering av Hcp genomförs automatiskt vid spel på hemmabana.

 Resultatrapportering: Varje spelare skall efter avslutad rond inlämna ett
korrekt ifyllt scorekort. De tre bästa resultaten ( nettoscore ) i varje klass
erhåller pris. Vid lika nettoscore vinner den med lägst exakt handicap.
Skulle även detta vara lika, gäller resultatberäkning enl. sk. Matematisk
metod.
 Priser: På grund av strängare regler vad gäller priser i form av kontanter
så gäller att 3 priser per klass kommer att utdelas i form av presentkort.
Beloppen är fasta under hela säsongen. Beloppen är 1:a pris = 350 kr,
2:a=250kr, 3:e=150kr. Priserna regleras i Husbys kassasystem och kan
användas i shopen, restaurangen eller hos Pro, samt som delbetalning av
klubbresor och årsavgiften. Dock ej till startavgifter. Andra priser som ej
avhämtats senast i samband med Punchslaget tillfaller sektionen.
 Poäng: Vinnare av resp. tourtävling får totalt 16 poäng. Placering nr 2
tom 15 erhåller 15 till 2 poäng i fallande skala. Övriga erhåller 1 poäng
för närvaro.
 Slutlig poäng: Samtliga poäng inkl. Finalen räknas samman för varje
spelare i den slutliga poängsumman för året i Order of Merit.
 Order of Merit Den person som uppnår högsta antalet poäng under
säsongen vinner och får bl.a. namnskylt uppsatt på ”seniorklubban”. Om
flera spelare har samma högsta antal poäng, vinner den som har bäst
sammanlagda poäng de fem sista tävlingarna. Priser utdelas även till 2:a
resp. 3:e plats samt bästa dam, om hon inte finns bland de tre bästa samt
flitpris till dam resp. herre.


Samtliga priser utdelas i samband med punschslaget.

Finaltävlingen


Speldag: Finalen spelas sista torsdagen i september.



Deltagande: Kvalificerade till finalen är de spelare som spelat minst 7 ggr på
Veterantouren.



Anmälan: Anmälan görs av Veteransektionen när Order of Merit spelats
färdigt omgången innan. Samtliga spelare som klarat kvalgränsen läggs in i
GIT och varje spelare som inte önskar deltaga i Finalen måste avanmäla
detta.



Startavgift: Avgiften är liktydig med ordinarie tävlingsavgift (fn. 100 kr)



Spelform: Slagtävling, vilket innebär att man alltid hålar ut oavsett antal
slag.
 Klassindelning som ordinarie Veterantour.


Priser: De fem bästa spelarna i varje klass erhåller presentkort, 550 kronor
till 150 kronor i fallande skala samt poäng enl. ovan. Därutöver delas ett
antal bonuspriser à 100 kr kopplat till antalet deltagare i finalen.
Tävlingsresultatet inräknas även i det slutliga resultat som ligger till grund
för Order of Merit

Veteransektionen
20180310

