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Nyheter denne sesongen
Inge, Ole og Ingar håper på at både tidligere og nye spillere
vil delta på turneringene kommende sesong.
Vi har blant annet satt ned startkontingenten, økt handicapet og innført
hcp i Mastersfinalen for å få med flere spillerne.
Startkontingentene er satt ned til kr. 550 for førstestart damer/herrer.
Reentry satt ned til kr. 350 og juniorene betaler kr. 350 for alle starter.
Turboen er satt opp til kr. 75, men gjelder nå 3 serier (1-3-5).
To turbo til finalespill.
Wildcard opphører og isteden får beste CDEF-spiller som ikke er
kvalifisert i spill eller turbo, plass i herrefinalen.

Handicap er øket i alle klasser og gjelder nå også i Mastersfinalen.
Poengberegningen er forandret for å få en jevnere og mer spennende
rankingliste. Se eget vedlegg ang handicap/poeng.

For å være kvalifisert til å spille mastersfinalen må man delta på min.
4 turneringer. Antall deltakere til mastersfinalen er redusert.
Se eget avsnitt lengre ned.
Antall spillere som går til del-finalene er avhengig av antall påmeldte i
damer/herre-klassen. Juniorklassen går som før, med 8 til finalespill.
Siste pulje på lørdag skal settes opp senest kl. 19.15 slik at det blir
anledning til å lage en felles happening på lørdagskvelden.
Oljeprofilen i delturneringene og mastersfinalen skal være
min. 36 fot og max 43 fot. Oljeprofilen skal offentliggjøres senest 2
dager før første puljestart. Det skal min. opplyses om lengde og
oljemengde. For de hallene som har maskiner der oljemengden ikke
kan oppgis, skal det gis en kort beskrivelse av oljeprofilen.

Mastersfinalene vil heretter gå på rundgang mellom alle hallene, og er
nå tilpasset slik at den kan arrangeres i 6-banershall.
Mastersfinalen i 2015/2016 går til den hallen som har flest starter i en
delturnering kommende sesong 2014/2015 (unntatt Bodø).
Skulle den hallen med flest starter avstå fra Mastersfinalen,
får nest beste hall tilbudet, osv.

De hallene som har bare en turnering denne sesongen,
kan få 2 neste sesong hvis de ønsker det !

Egen mailadresse er opprettet for turneringen
nordlandtournament @ gmail.com

Turneringsformat
Nordland Tournament består av
10 delturneringer + en Mastersfinale
I hver delturnering spilles det 6 serier(eu) innledende, med adgang
til å spille ubegrenset reentries. 70 % hcp til damer/herrer og
80 % til juniorene. Se eget oppsett for handicap.

Turbo og beste CDEF - spiller i herreklassen
2 beste i turbo går til finalespill i herreklassen.
De 2 høyeste seriene uten hcp i serie 1 – 3 – 5 teller
(alle 3 seriene teller for hver spiller som deltar på turbo)
Hvis noen er likt er det høyeste plass på den
offisielle resultatlisten, som får turboen.
Beste C, D, E eller F som ikke er kvalifisert på
ordinært vis eller turbo, går til finalespill.

Finalespill i delturneringene:
Finalespill spilles med fullt Handicap i alle klasser
Se eget oppslag angående hvor mange som går til finalespill

Karusellfinale:
De 4 beste fra kvartfinale herrer og semifinale damer/junior
spiller 1 serie am – der spilleren med laveste serie går ut og blir nr. 4.
Ny serie der spilleren med laveste serie går ut og blir nr. 3
Finalen spilles også over 1 serie am.

Premiering:
I delturneringene premieres min. 6 Herrer, 3 Damer og 3 Juniorer.
1/6 premiering hvis flere enn 36 i herreklassen
og 18 i dame/juniorklassen
Beste dame, beste herre og 3 beste juniorer får i tillegg
pokal el. lignende.
Alle som deltar i juniorklassen får diplom.

Mastersfinalen:
Mastersfinalen spilles med fullt handicap
For å spille Masters-finalen må spillerne ha spilt min. 4 turneringer
(siste delturnering kan være en av disse)
I hver av de 10 delturneringene blir det delt ut poeng. Se eget oppsett.
Til Masters – finalen går
Damer: 8 beste på poengrankingen
Juniorer: 8 beste på poengrankingen
Herrer: 22 beste på poengrankingen
+ 2 beste CDEF spiller som ikke er blant de 22 beste
Hvis noen som er kvalifisert til Mastersfinalen ikke stiller opp, blir det
ikke satt inn nye spillere i dame/herreklassen.
I juniorklassen får neste spiller på listen plass.

Lykke til i turneringene !!

