Pin High Tour – Aanvullend reglement
De Pin High 18-holes zomertour is een landelijke zomertour van 12 wedstrijden die wordt
gesponsord door Pin High Golftravel. De Pin High 18-holes zomertour wordt traditiegetrouw
afgesloten met een finaleweekend die dit jaar plaatsvindt in Duitsland.
Tijdens dit weekend maak je kans op mooie prijzen;
1e plaats (3x)
Arrangementskosten voor dit weekend in Duitsland retour (t.w.v. € 429,-)
2e plaats (3x)
Pin High Travelkoffer (t.w.v. € 79,-), Pin High voucher (t.w.v. € 50,-), gratis lidmaatschap ANWB Golf
(t.w.v. € 56,-/€ 66,-), 2 x 18 holes greenfees (t.w.v. € 100,-).
Daarnaast maak je bij elke wedstrijd kans op mooie prijzen!
Tijdens de wedstrijden van de Pin High Tour wordt een klassement bijgehouden. In dit klassement
worden de scores per wedstrijd o.b.v. 100% stableford bijgehouden. Na de laatste wedstrijd van het
finaleweekend worden de klassementswinnaars bekend gemaakt.
1e plaats (arrangementskosten)
De 3 hoogstgeplaatste spelers van het Pin High 18-holes zomertour klassement krijgen de
arrangementskosten van het finaleweekend retour. Met hoogstgeplaatste spelers wordt bedoeld de
spelers die de 1e plaats in de categorie A, B en C hebben behaald conform de aanvullende
voorwaarden.
2e plaats (prijzenpakket)
De op één na hoogstgeplaatste spelers van het Pin High 18-holes zomertour klassement winnen het
prijzenpakket. Met op één na hoogstgeplaatste spelers wordt bedoeld de spelers die de 2e plaats in
de categorie A, B en C hebben behaald conform de aanvullende voorwaarden.
Aanvullende voorwaarden
- minimale deelname 5x;
- beste vijf 100%-stablefordscores (max. score 43 punten) volgens WR 78 en WR 68;
- bij iedere deelname moet de speler in het bezit zijn van een EGA handicap;
- in aanvulling op de bepaling van WR 73, dienen de winnaars deel te nemen aan het finaleweekend;
- indien meer spelers een gelijke plaats in het eindklassement innemen geldt de bepaling van WR 72.
- categorie D (37-54) is uitgesloten van klassementsprijzen
Samenvoegen categorieën
- een categorie met minder dan 10 spelers wordt samengevoegd met een onderliggende categorie;
- indien er geen onderliggende categorie is volgt samenvoeging met de bovenliggende categorie;
- in de samengevoegde categorie worden prijzen van beide categorieën uitgekeerd;
- in de samengevoegde categorie geldt dat prijzen doorschuiven.*
* Voorbeeld;
Categorie B bevat 30 deelnemers en categorie C bevat 6 deelnemers. De gezamenlijke categorie B bevat na
samenvoeging 36 deelnemers. Binnen deze nieuwe categorie wordt aan de 1 e en 2e plaats de 1e prijs uitgekeerd
(arrangementskosten) en aan de 3e en 4e plaats de 2e prijs uitgekeerd (prijzenpakket)

Zie voor meer informatie het wedstrijdreglement. Deze is hier in te zien.

