Skogaby Matchcup

Tävlingsbestämmelser
Allmänt
Denna matchtävling spelas med handicap från gul tee för herrar samt röd tee för damer. Tävlingen
spelas i en klass för både herrar och damer.
Det är varje spelares ansvar att ta kontakt och bestämma speltid. Skulle kontakt vara omöjlig att etablera
vinner den spelare som sista speldagen kl. 18:00 står på första tee. Resultatet av varje match redovisas på
anslagstavlan i klubbhuset där spelschemat kommer att finnas samt även i GIT.
Vid lika resultat efter 18 hål förlängs ronden genom att matchen fortsätter hål för hål till dess att en segrare
kan fastställas. Observera att samtidigt spel av slagspelstävling inte är möjligt enligt golfreglerna.
Diskvalifikation (i båda tävlingarna). Mer om spelform finns på hemsidan under
http://www.skogabygk.se/se/klubben/tavling/information-fran-tavlingskommitt-n/

Prisutdelning till 1:an, 2:an sker vid funktionärsgolfen 21 september.

Anmälan och tävlingsavgift
Anmälan sker via golf.se. Maximalt antal deltagare är 32. Urval sker i anmälningsordning. Betalning sker till
kansliet. Senast före första matchen skall tävlingsavgiften 100 kr vara betald.
Segraren i matchen ansvarar för att resultatet noteras på spelschemat och till tävlingsledaren via tel:
eller sms på 0730 214089 efter avslutad match så spelschemat kan uppdateras.

Speldatum
I år är första matchomgången mellan 5/5-14/6
Därefter ska matcherna vara färdigspelade senast angivet datum. Skulle kontakt vara omöjlig att etablera
vinner den spelare som sista speldagen kl. 18:00 står på första tee. BÅDA spelarna ansvarar för att kontakt
med motståndaren tas. Om en spelare uteblir från fastställd starttid är denne diskvalificerad och motspelaren
vinner matchen.
Om båda spelarna uteblir vinner spelaren i nästa omgång på WO.
Turneringen spelas enligt följande tabell
Omgången färdigspelad
1
2
3
Semifinaler
Final
Tävlingskommittén

Datum
2019-05-05
2019-06-15
2019-08-01
2019-09-01
2019-09-21

Skogaby Matchcup

Information om spelform

Matchspel - Slagspel
Det finns två speltyper, matchspel och slagspel. Deltagare i matchspel benämns spelare respektive
motspelare och deltagare i slagspel benämns tävlare respektive medtävlare. Vid parspel används uttrycket
sidan. Eftersom de båda speltyperna har olika karaktär, har de delvis olika regler. Man kan därför inte
kombinera slagspel och matchspel vid ett och samma tillfälle. Den speltekniskt sett väsentligaste skillnaden
är att alla bollar måste spelas i hål i slagspel, medan ett hål eller ett slag (eller bådadera) i en match kan ges
upp/skänkas.

Match:
Match regleras enligt: Regler för golfspel.
Är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på
färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Match kan
spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren/sidan med den högre
spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda sidornas spelhandicap. Sidan med den lägre
spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på
hålen i stigande följd.

