
Algarve Winter Tour 2022 – Ta vlingen 

Wintertouren är en tävling som spelas över 72 hål, med två dagar vardera på Pestanas banor Gramacho 

och Pinta. Tävlingen har fyra klasser och du deltar i en av dem: Damer brutto, Damer netto, Herrar 

brutto, Herrar netto. Vi har inga åldersklasser. Kan du inte fullfölja alla 72 hål, flyttas du automatiskt till 

”Andra chansen”. 

Damer brutto – Röd tee 
Huvudtävlingen spelas över fyra dagar (72 hål) och den lägsta sammanlagda bruttoscoren är vinnare.  

Följande priser delas ut: 

• Vandringspris 72 hål, till vinnaren (brutto, slag) över fyra dagar. 

• Rondpris (brutto, slag) efter varje dags 18-hålsrunda. Medalj till dagens vinnare 2:a och 3:a. 

Damer netto – Röd tee 
Huvudtävlingen spelas över fyra dagar (72 hål) och den lägsta sammanlagda nettoscoren är vinnare.  

Följande priser delas ut: 

• Vandringspris 72 hål, till vinnaren (netto, slaggolf) över fyra dagar. 

• Rondpris (netto) efter varje dags 18-hålsrunda. Medalj till dagens vinnare, 2:a och 3:a. 

Herrar brutto – Vit tee 
Huvudtävlingen spelas över fyra dagar (72 hål) och den lägsta sammanlagda bruttoscoren är vinnare.  

Följande priser delas ut: 

• Vandringspris 72 hål, till vinnaren (brutto, slag) över fyra dagar. 

• Rondpris (brutto, slag) efter varje dags 18-hålsrunda. Medalj till dagens vinnare, 2:a och 3:a. 

Herrar netto – Gul tee 
Huvudtävlingen spelas över fyra dagar (72 hål) och den lägsta sammanlagda nettoscoren är vinnare.  

Följande priser delas ut: 

• Vandringspris 72 hål, till vinnaren (netto, slaggolf) över fyra dagar. 

• Rondpris (netto) efter varje dags 18-hålsrunda. Medalj till dagens vinnare, 2:a och 3:a. 

Andra chansen - netto 
Deltagare som inte fullföljer alla 72 hål, kommer automatiskt med i denna tävling över 36 hål, där man 

räknar in sitt första varv på Gramacho respektive på Pinta. Resultatet är den sammanlagda nettoscoren 

för deltagarens bästa 36-hålsscore. Man spelar från den tee som man skulle ha gjort i huvudtävlingen. 

Följande priser delas ut: 

• Medalj 36 hål, till vinnaren (netto) över 36 hål. Bästa bruttoresultat uppmärksammas också. 

 

Lägesförbättring: tillämpas med en klubblängd, enligt SSG:s regler för OM-tävlingar.  
Golfbil är tillåten; inget läkarintyg krävs.  

Särskiljning i bruttoklass: Matematiska metoden, som innebär, för endagsresultaten, att den som haft 
bäst resultat på de sista 9 hålen placeras före. Vid lika S9 jämför man S6, S3 och S1. För 72-hålstävlingen 
jämförs S36, S18 osv. Särskiljning i nettoklass: Handicapmetoden utnyttjas (därefter matematiska). 

Om tävlingen måste kortas p.g.a. väder eller annat, utgör tävlingen alla spelade ronder.  
Dessutom: Vid få deltagare i en klass, delas inga bronsmedaljer ut. 


