ECLECTIC 2017
kentän avaamisesta kentän sulkemiseen
(koitos päättyy kuitenkin viimeistään viikko ennen päättäjäisiä)
Kenttä:

Hill Course 18 reikää + Valley Course18 reikää

Eclectic:

Eclecticissä kerätään kauden ajan parasta lyöntipelitulosta kultakin reiältä.
Lopputuloksissa on kunkin reiän paras tulos kaikilta ECLECTICiin ilmoitetuilta kierroksilta. Tulokseen lasketaan sekä Hill Coursen että Valley Coursen tulos.
Tasatilanteessa keskinäisen paremmuuden ratkaisee Valleyn tulos ja siellä edelleen viimeiset 6 viimeiset 3 ja viimeinen reikä. Jos tämä ei kisaa vielä ratkaise siirrytään Hillin taka 9 ja tehdään vertailu 9-6-3-1. Jos pelaajat ovat edelleen tasatilanteessa, paremmuus ratkeaa ensin albatrossien sitten eaglejen ja viimeiseksi birdien määrällä kukin erikseen tarkastellen. Jos tilanne on tämänkin jälkeen tasan,
ratkaisu arvotaan.

Sarjat:

Tasoitusryhmät I eli tasoitus <4.5,
Tasoitusryhmät II eli tasoitus 4.5 – 11.4,
Tasoitusryhmä III eli tasoitus 11.5 - 18.4,
Tasoitusryhmät IV – VI eli tasoitus 18.5 - 54
Tasoitus määräytyy 30.9. tilanteen mukaan. Tulokset kirjataan ilman tasoituksia.

Osallistumioikeus:

Kaikki jäsenet. Tasoitusvaatimuksena green card.

Tiiauspaikat:

Naiset, tytöt ja pojat 15 vuotta tai nuoremmat sekä nuoret ja miehet joilla tasoitus
on yli 36.0 punainen tee (myös muilta teeltä pelatut tulokset kelpaavat), miehet ja pojat yli 15
vuotta ja tasoitus on alle 36.1 keltainen tee (tai valkoinen tee). Tasoituksen muuttuessa
36.1 pienemmäksi pojat (yli 15 vuotta) / miehet siirtyvät keltaiselle teelle, mutta aikaisemmat eclectic-tulokset ovat voimassa. Halutessaan myös 15 vuotiaat tai nuoremmat pojat, joilla tasoitus on alla 36.1 voivat pelata keltaiselta teeltä.

Eclectic-kierroksiksi hyväksytään kaikki vähintään yhdeksän (9) väylän kierrokset.
Osallistumismaksu:

Kertasuorituksena 40 €.
HUOM! Tytöt ja pojat

(alle 18 vuotta),

kisa on teille maksuton.

Tulosten syöttäminen: Kaikki lyöntipelikierrokset, jotka on ilmoitettu mukaan eclecticiin. Eclectic ei ole
kilpailu, joten kaikkien mukaan ilmoitettujen kilpailujenkin tulokset osallistuvat
eclecticiin – myös mm. viikko- tai muut kisa kierrokset kelpaavat (esim. valkoiselta pelattaessa ko. kierrokset eclecticiin – parikisoissa tehdyt henkilökohtaiset Hole in Onet kelpaavat mukaan kisaan).

Reikäpelikierrosten tulokset kelpaavat eclecticin tuloksiin edellyttäen, että reiät on
pelattu loppuun. Scrambleistä kelpaavat vain hole in onet.

Tulokset syötetään kausikilpailut sivulla kohdassa eclectic olevan linkin
kautta aukeavaan taulukkoon.
Palkinnot:

Sarjoittain. Tavarapalkintoja. Palkintojenjako päättäjäisissä.
Online-tilannetta ylläpidetään internetissä.
Taulukko on nähtävillä kausikilpailut sivulla kohdassa Eclectic olevan linkin kautta.
Kilpailun johtajana Matti Kokkinen puh. 0500 704 197

