ÖresundsTouren 2012
Deltävlingar
Deltävlingar:
Deltävling 1
Deltävling 2
Deltävling 3

2012-05-01
2012-05-20
2012-08-26

Kulladals BGK
Hjelmsjö BGK
BGK Linjen

Filt
EB
Filt

Klasser:
Säsongshandicap för filt i Hcp-online efter uppdateringen den 15 april bestämmer
spelarens klasstillhörighet. Spelaren tillhör denna klass då kvalificering till finalen skall
avgöras, även om spelaren deltar i annan klass på EB.
Klass A
- 5,9
Klass B
6,0 – 12,9
Klass C
13,0 – 26,0
Endast deltagande i klasserna A, B och C är kvalificerande för finalen.
A-ungdom får starta i Hcp-klass.

Startavgifter:
Startavgiften för klasserna A, B och C är vid deltävlingarna 250 kr. Därav går 50 kr till
finalen.

Prispengar:
I klasserna A, B och C går 200 kr av startavgiften till prispengar. Dessutom skjuter
arrangerande klubb till ytterligare 3 000 kr som prispengar.

Poängberäkning:
Efter varje deltävling görs en gemensam rak lista av resultaten i klasserna A, B och C. Vid
filttävlingarna får ettan på den raka listan 200 poäng, och på EB 300 poäng. Poängskalan
innehåller 45 steg ner till minimipoängen 20 respektive 30. Alla som fullföljer tävlingen
får minst minimipoängen.
Fullständig poängstege finns i separat dokument på vår hemsida.

Finalen
Speldag: Finalen spelas den 2 sept. på BGK Linjens banor.
Startavgift: 250 kr
Kvalificering:
För att få delta i finalen måste man ha deltagit i minst två deltävlingar.

Poängen från alla tre deltävlingarna räknas samman och de 32 bästa spelarna på totallistan
är kvalificerade till finalen.
10 spelare från A-klassen, 8 från B-klassen och 6 från C-klassen skall dock alltid
garanteras plats i finalen.
Vid lika totalpoäng skiljs spelare genom att den placeras först som har erövrat högst poäng
vid enskild deltävling, därefter näst högst, osv.
Om någon som kvalificerat sig till finalen lämnar återbud, kallas reserv. Turordning efter
placering på totallistan.

Gruppspel:
Spelarna i finalen får startnummer efter sin placering på totallistan.
Spelarna delas in i 8 grupper med 4 spelare. Startnummer 1–8 hamnar i var sin grupp.
Startnummer 9–16 placeras i någon av de 8 grupperna genom lottning. Samma för
startnummer 17-24 respektive 25-32. Lottning sker dagen före finalen.
Inom gruppen möts alla i matchspel. Två poäng vid seger och 1 poäng vid oavgjort.
De två bästa i varje grupp går vidare. Vid delad placering gäller i första hand slagresultatet,
därefter inbördes möte och sist sudden.
Utöver de två bästa i varje grupp går fem spelare med de bästa slagresultaten vidare.
Sudden spelas vid behov.

Mellanrunda:
De 21 spelare som gått vidare spelar varv fyra. Startordning enligt ”Ludvika” efter tre varv.
Slagresultatet för de tre första varven läggs samman med varv fyra. De fyra spelarna med
bäst resultat efter fyra varv går till semifinal.
Sudden spelas vid behov.

Finalspel:
Finalspelet spelas som cup med ett varv med slagräkning.
Ettan efter fyra varv möter fyran i semifinal och tvåan möter trean.
Segrarna möts i finalen. Förlorarna spelar om tredje-fjärde pris.

Prispengar:
Hela startavgiften i finalomgången går till prispengar. Avsättningen från deltävlingarna går
uteslutande till priser. Klubbarna i Öresundstouren skjuter till pengar, och vår
huvudsponsor, Sparbanken Öresund, bidrar med ett betydande belopp. Tillsammans
innebär detta att prissumman uppgår till minst 40 000 kr. Prissumman fördelas på 21
priser. Vid lika placering delas prispengarna. Segraren är garanterad ett pris på 7 000 kr.
Ev. vinstskatt betalas av respektive pristagare.

Protester och klagomål:
Protester och klagomål beträffande deltävlingar och final ställs till respektive
tävlingsledning.
Beträffande poänglista och kvalificering till finalen ställs ev. protester till någon i
tourkommittén (se ”Kontakter” på hemsidan). Protest skall ha kommit in senast 3 dagar
efter publicering av poänglista.

