Högbo GK - Club 60
Tävlingsbestämmelser för Matchspelet 2020
Club 60 styrelse är tävlingsledare för Matchspelet. Vi kommer att ha fyra klasser:
 Herrar 18-hålsbanan
 Herrar 9-hålsbanan (spelas på 9-hålsbanan)
 Damer 18-hålsbanan
 Damer 9-hålsbanan (spelas på 9-hålsbanan)

Tävlingsavgiften är 50 kr per person. Anmälan och betalning görs i på Min Golf.
Match är en tävling mellan två spelare 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.
Matchen spelas med handicap. Spelaren med den högre spelhandicapen erhåller hela
skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen
spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på
hålen i stigande följd.
Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som en spelare är upp,
till exempel 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.
Om ställningen är lika efter 18 hål fortsätter matchen på hål nr 1 med ”sudden death”.
OBS! Herrar, födda 1950 eller tidigare, tillåts välja valfritt tee i varje omgång.
Semifinalisterna från föregående år seedas om fler än 32 spelare anmäler sig och
kvalomgångar måste spelas.
Alla spelare har tilldelats ett startnummer på matchschemat, och den med lägst nummer har
ansvaret för att komma överens om när respektive match skall spelas och att senast
speldatum respekteras. Preliminära speldatumen för de olika omgångarna är 26/6, 17/7, 7/8
och 21/8. Dessa kan komma att ändra beroende på antal anmälda. Finalen spelas senast den
4/9. Datumen kommer även att anges på matchstegen.
Spelaren som vunnit matchen för in resultatet på matchschemat med spelarens nummer
ovanför strecket och resultatet under strecket. Vi kommer inte att spela en ”förlorarsida”.
Lottningen och matchstegen kommer att anslås på Club 60 ́s anslagstavla i starterkuren.
Om resultat inte registrerats sista dagen före nästa omgång, äger Club 60 tävlingsledning rätt
att lotta matchen utan att tillfråga spelarna.

