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Mastersfinalen

Sortland
Mo i Rana
Svolvær
Bodø
Sandnessjøen
Finnsnes
Bodø
Sortland
Sortland

21.8 – 28.8
4.10 – 9.10
5.11 – 13.11
6.12 – 11.12
14.2 – 19.2
21.3 – 26.3
9.5 – 14.5
28.5 – 4.6
5.6

Nyheter denne sesongen
Antall turneringer og mastersfinale
Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

Spilleformater
2 forskjellige formater på innledende spill
3 forskjellige formater på finalespill
Hver arrangørklubb velger hvilke formater de ønsker å bruke.
Må meddeles komiteen senest 1 mnd før turneringsstart.

Handicap/Poeng
Max 25 i dame og herreklassen. Max 30 i juniorklassen
50 % av opprinnelig hcp i semifinale og finaler alle klasser

Turbo / beste CDEF-spiller
Begge fortsetter som før

Premiering
Premie til de 4 beste i Dame og Jr-klassen,
og til de 8 beste i herreklassen.
Vi anmoder klubbene som arrangerer om å skaffe tilleggspremier
i form av enten kontanter/gavekort eller varer for min. kr. 5000.
Dette vil gjøre hver enkelt turnering mye mer attraktivt

Startavgifter
Beholdes som før

Mastersfinalen
Til mastersfinale i herreklassen går 18 spillere + 2 beste CDEF
som ikke er blant de 18, totalt 20 spillere.
I dame og jr.klassen går som før, 8 til mastersfinalen
Hvis noen er kvalifisert og ikke møter opp, går neste spiller inn.
I dame og jr.klassen spiller 4 spillere i hver runde – 2 videre
I herreklassen spiller 8 spillere i hver runde – 4 videre
I finalen spiller 4 spillere karusell i alle klasser
50 % av opprinnelig hcp i hele mastersfinalen

NT-komiteen har bestått av Inge Sneberg, Christer Jakobsen,
Ole Aalbotsjord og Ingar Gabrielsen.

Turneringsformat
Nordland Tournament består av
8 delturneringer + en Mastersfinale
I hver delturnering velges det mellom 2 forskjellige formater i
innledende og 3 forskjellig formater for finalespill.
Det kan velges fritt mellom formatene. Det vil si at det er 6 forskjellige
sammensetninger man kan velge mellom.
Innledende:
Format 1: 6 serier eu
Format 2: 2 x 3 serier eu
Finalespill:
Format 1: Matchplay – 4 spiller i hver klasse, der vinnerne i
semifinalen går til finale. 3.plass og 4.plass avgjøres etter score inkl. hcp
Format 2: PP-finaler – 4 spiller i hver klasse. Det spilles 4 serier
Format 3: Karusell – 4 spiller i hver klasse

Turbo og beste CDEF - spiller i herreklassen
2 beste i turbo går til finalespill i herreklassen.
De 2 høyeste seriene uten hcp i serie 2 – 4 – 6 teller
(alle 3 seriene teller for hver spiller som deltar på turbo)
I formatet 2 x 3 serier er det de to beste 3-seriene som teller
All turbo er uten hcp
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 Matchplay:

Dameklassen/Juniorklassen:
Totalt går 7 spillere videre til finalespill i hver klasse
Beste dame og junior u/hcp går direkte til semifinale.
1.runde: 4 spillere – 2 videre. Best av 3 serier
Kvartfinale: 4 spillere – 3 videre. Best av 3 serier
Taperne spiller 2 ruter roll-off. Vinneren her blir tredje spiller videre
Semifinale: 4 spillere – 2 videre til finale. 1 serie
Taperne i semifinalen blir rangert som nr 3 og 4 etter score m/hcp
Finale: 2 spillere. 1 serie
Semifinale og finale: 50 % av hcp i innledende
Herreklassen:
Avhengig av påmeldte spillere
går 13 el 17 videre + 2 turbo + beste CDEF.
Med 30 spillere el mer går 17+2+1 til finalespill
Under 30 spillere 13+2+1 til finalespill
4 beste, 2 uten hcp og de 2 neste på resultatlisten går direkte til kvartfinale
1.runde – 2.runde – 3.runde (med 20 til finale)
Spilles best av 3 serier matchplay der høyeste rangerte møter lavest rangerte i
hver runde. All rangering gjøres fra innledende spill. Vinner en spiller de to
første seriene, spilles ikke serie nr. 3. Ved uavgjort i en serie og en seier til hver i
de to andre, blir det rolloff, ett kast, for å avgjøre hvem som går videre.
Kvartfinale – semifinale – finale :
1 serie matchplay. Rangering etter innledende
Taperne i semifinalen blir rangert som nr 3 og 4 etter score m/hcp
Semifinale og finale: 50 % av hcp i innledende

Finalespill PP og Karusell:
Dameklassen/Juniorklassen:
Beste dame og junior u/hcp går direkte til PP
Totalt går 7 videre til finalespill i hver klasse
Kvartfinale: 4 spillere, best av 3 serier sammenlagt inkl. fullt hcp – 2 videre
Semifinale: 4 spillere, best av 3 serie sammenlagt, 50 % hcp – 3 videre
Finale PP: 3 serier + en utjevningsserie, totalt 4 serier, 50 % av hcp
Finale karusell: Laveste score går ut etter hver serie, 50 % av hcp
Herreklassen:
Avhengig av påmeldte spillere
går 13 el 17 videre + 2 turbo + beste CDEF.
Med 30 spillere el mer går 17+2+1 til finalespill
Under 30 spillere 13+2+1 til finalespill
Fire beste, 2 u/hcp + 2 neste på resultatlisten går direkte til semifinale
1 og 2.runde (med 20 til finale):
3 serier sammenlagt med fullt hcp – 8 spillere, 4 videre
Kvartfinale:
3 serier sammenlagt med fullt hcp – 8 spillere, 4 videre
Semifinale:
3 serier sammenlagt med 50 % hcp – 8 spillere, 4 videre
Finale PP: 3 serier + en utjevningsserie, totalt 4 serier, 50 % av hcp
Finale karusell: Laveste score går ut etter hver serie, 50 % av hcp

Premiering:
I delturneringene premieres min. 8 Herrer, 4 Damer og 4 Juniorer.
1/6 premiering hvis flere enn 48 i herreklassen og 24 i dame/juniorklassen
Beste dame, beste herre og 3 beste juniorer får i tillegg pokal el. lignende.
Alle som deltar i juniorklassen får medaljer.

Ved matchplay i kvartfinalen i herreklassen, vil de som taper
bli rangert som nr 5-6-7-8 på følgende måte:
Etter rangering i innledende spill

Startavgifter
6 serier kr. 600
Junior kr. 400
Reentry alle: kr. 400
Turbo kr. 75
2 x 3 serier kr. 600
Junior kr. 400
Reentry alle kr. 200
Turbo kr. 75

Oljeprofiler
Oljeprofil legges ut senest 2 dager før første pulje starter
Profillengde: min 36 for – max 43 fot

Mastersfinalen:
Mastersfinalen spilles med 50 % av gjeldende hcp
For å spille Masters-finalen må spillerne ha spilt
min. 3 av de 8 delturneringer
I mastersfinalen premieres de 4 beste damer/juniorer og de
8 beste herrer + beste CDEF-spiller i herreklassen.
I tillegg premieres rankingvinnerne
I hver av de 6 delturneringene blir det delt ut poeng. Se eget oppsett.
Til Masters – finalen går
Damer: 8 beste på poengrankingen
Juniorer: 8 beste på poengrankingen
Herrer: 18 beste på poengrankingen
+ 2 beste CDEF spiller som ikke er blant de 18 beste
Mastersfinalen spilles likedan som finalen i delturneringene
der det er karusell i siste finalesteg.
Eneste forskjell er at i dame/jr. klassen vil det gå 2 videre i alle steg p.g.a. at det
er 8 deltakere, mens det i delturneringene er syv til finalespill
Hvis noen som er kvalifisert til Mastersfinalen ikke stiller opp,
blir neste spiller på listen satt inn

Lykke til i turneringene !!

