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Tävlingsbestämmelser 2021
Speldagar
Onsdagar är ordinarie speldag. Aktuellt spelschema finns på Tisdagsgubbarnas webbplats. Säsongen
består av 20 speltillfällen och en avslutningstävling.

Anmälan
Anmälan till tävling görs på nätet, svenskgolf.se och "Min Golf", före kl 14.00 dagen före tävling. Anmälan
kan också göras i receptionen på LannaLodge före angiven tid. Önskemål om tee samt spelpartner för
matchspel anges i anmälan. Önskemål om tidig start kan göras max två ggr per säsong i anmälan. Ev
avanmälan skall göras i god tid före tävling via "Min Golf".
Starttider lottas och meddelas per mail och anslås på Min Golf dagen före tävling senast kl 20.00. Score
förs med appen OnTag. Minst en spelare per boll för även manuellt scorekort för samtliga i bollen.

Bestämmelser för spelformerna Eclectic, Poängtävling och Poängbogey
Varje spelare väljer själv om han vill spela från tee 50 eller tee 54. Byte av tee får ske mellan perioder.

Eclectic
Obligatorisk för samtliga. Spelas som slaggolftävling. Ej uthålad boll räknas med maxslag 8, 9 respektive
10 slag för par 3, 4 resp. par 5-hål.
Eclectic spelas som period-eclectic i samtliga perioder, dvs 5 perioder om 4 veckor. De bästa bruttoresultaten för varje hål summeras till ett resultat för perioden. Summan reduceras med 90 % av exakt handicap vid periodens första tävlingstillfälle. Vid spel från tee 54 adderas till detta reducerade handicap ett
slopetillägg som motsvaras av skillnaden mellan slopen för tee 50 och tee 54.
Nettoresultaten för varje period poängsätts med 10 p för ettan, 9 p för tvåan 8 p för trean ned till 1 p.
Högsta sammanlagda poäng för de tre bästa perioderna får en inteckning i "klubban"
Vanligtvis delas priser ut i form av vinflaskor.

Poängtävling (enligt oktobertourens modell)
Obligatorisk för samtliga. Spelas som slaggolftävling med full slope.
Tävlingen spelas i samtliga perioder. Poängberäkning utgår för varje tävlingsrond från snittresultatet av
rondens 5 bästa scorer. Detta resultat ger 15 poäng. Vid bättre resultat erhålles ytterligare 1 poäng för
varje slag bättre än snittresultatet. Vid sämre resultat sker motsvarande minskning (lägst 1 s.k. flitpoäng).
Av de spelade tävlingarna summeras de åtta bästa tävlingarna till en totalpoäng för året.
Spelare får använda antingen tee 50 eller tee 54, men får bara ändra tee mellan perioderna.

Poängbogey
Obligatorisk för samtliga och spelas under samtliga 5 perioder. Det bästa rondresultatet för perioden utgör periodresultat. Summan av de tre bästa periodresultaten utgör tävlingsresultat för året.

Matchspel
Är frivilligt och spelas vid valfri tidpunkt som bestämmes mellan spelarna själva.
Matchen får spelas samtidigt som ordinarie spel i vilket fall spelarna spelar från resp normal tee i eclectic/poängtävlingen. Obs att slagspelsregler då gäller. Ev. slag fördelas på vanligt sätt och matchen spelas
hål för hål. Spelare med högsta hcp tar initiativ till match.
De fyra semifinalisterna från föregående år seedas.
Deltagarna delas in i två grupper efter hcp. Lottning och spel sker inom resp grupp fram till dess två spelare återstår i varje grupp. Därefter lottas dessa fyra spelare utan åtskillnad inför semifinal- och finalspel.
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