Medal 2017
Spill
Medal spilles hver tirsdag i perioden 18. april - 12. september (totalt 22 runder)
Starttid i tidsrommet kl 15:00 til 17:30 hver tirsdag er forbeholdt medalspillere og skal man spille i
dette tidsrommet må man spille medal. Medal må bekreftes i Gobex-automat før utslag.
Startavgift er kr 50,- og betales i proshop før start. Tidligste utslag for Medal er kl 07:00 og runden er
kun tellende om man bekrefter medalspill i terminal før start. Betaling av startavgift kr. 50,- skal da
skje umiddelbart etter spill. Turneringen spilles som netto slagspill. Alle deltakere spiller i år i en og
samme klasse.
Herrer med hcp +8 – 4,9 spiller fra tee 63
Herrer med hcp 5,0 – 14,9 spiller fra tee 58
Herre med hcp 15,0 – 28 spiller fra tee 55
Damer med hcp +8 – 4,9 spiller fra tee 55
Damer med hcp 5,0 – 14,9 spiller fra tee 51
Damer med hcp 15,0 – 28 spiller fra tee 48
Vi følger klubbens anbefalte utslagssted for spill, og minner om at dette er turneringsspill.
Deltakere kan velge å spille fra ett nivå lengre enn anbefalt og dermed få tildelt slag deretter.
Hcp grense for deltakelse er hcp 28. Personer med høyere hcp enn 28 kan velge å spille medal, men
vil kun få tildelt slag fra hcp 28 i selve turneringen.
Order of Merit
Det er 1 liste for alle klasser. Poeng vinnes hver uke ut fra netto resultat. Ved lik score vil den med
lavest hcp gå foran. Ved lik poengsum i slutten av sesong vil den med lavest handicap gå foran. Ved
lik poengsum og likt handicap vil den med flest spilte runder gå foran. Skulle dette også være likt, vil
den som vant mest poeng ved siste spilte runde gå foran. De 10 beste rundene i tillegg til Medal
Championship er gjeldende for Order of Merit.
Poengsystem hver uke:
1.
2.
3.
4.
5.

plass 25 poeng
plass 22 poeng
plass 19 poeng
plass 17 poeng
plass 16 poeng

6. plass 15 poeng
7. plass 14 poeng
8. plass 13 poeng
9. plass 12 poeng
10. plass 11 poeng

11. plass 10 poeng
12. plass 9 poeng
13. plass 8 poeng
14. plass 7 poeng
15. plass 6 poeng

16. plass 5 poeng
17. plass 4 poeng
18. plass 3 poeng
19. plass 2 poeng
20. plass 1 poeng

Eclectic
Beste brutto pr hull gjennom sesongen. Topp 3 spillere premieres etter Medal Championship runden
er spilt.

Medal Championship
Turneringen spilles over 1 runde Lørdag 16. september. Kun kvalifiserte spillere kan delta, se regler
for kvalifisering i neste punkt. Turneringen spilles som netto slagspill. Turneringen gir doble poeng iht
poengsystem pr uke og inngår i OoM.
Premiering til topp 5 i selve Medal Championship turneringen, samt premiering av topp 10 på OoM
deles ut etter turneringen.
Kvalifisering til Medal Championship
De 6 beste spillere hver uke samt månedens beste brutto kvalifiserer seg til Medal Championship.
Topp 30 på Order of Merit etter runden 12. September er også automatisk kvalifisert til Medal
Championship.
Påmelding til Medal Championship i golfbox. Sjekk at du er kvalifisert iht reglene nevnt over.
Premieringer
Topp 3 hver uke. Månedens beste brutto og månedens beste netto.

Lykke til alle sammen 
På vegne av medalkomite Sola GK
Leder
Einar H. Osland
Spørsmål ang. medal 2017 kan rettes til:
medal@solagk.no

