Regler för KM-Match 2016, endast öppen för medlemmar i Lundsbergs GK
Datum när respektive rond skall vara färdigspelad :
Gruppspel klart: 2016-07-17
Åttondelsfinal: 2016-07-31
Semifinal: 2016-08-28
FINAL: 2016-09-11

Kvartsfinal: 2016-08-14

NYHET!
I år spelas ett gruppspel med ca fyra deltagare i varje grupp. Gruppsegrarna, grupptvåorna och de fyra bästa
treorna går vidare till slutspel.
- I slutspelet gäller följande: Spelare som står först (vänstra kolumnen) i respektive match kontaktar
motspelaren och föreslår två speltillfällen.
- Kan spelarna inte komma överens om lämplig speldag och starttid, fastställs den av tävlingsledningen.
- Om en spelare då infinner sig ensam på första tee beredd att spela, vinner denne på WO.
- Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificeras båda.
- Frågor besvaras av Joakim Kristoffersson
- Resultatrapportering via mail eller sms till TL (Joakim), 070-5677902 eller golf@lundsbergsgk.com
Regler matchspel
I regelhandboken, avsnitt III - Spelets regler, handlar regel 2 om matchspel - läs den!
Finns online här:
https://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/regler-for-golfspel-2016.pdf
Spelform match 18 hål
I denna spelform spelas match över 18 hål (matchspelsregler)
Matchspel räknas ej som hcp-rond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för hcp-justering. OM
motspelaren har spelat anmärkningsvärt bra i förhållande till sitt hcp kan du anmäla detta till hcp-ansvarig på
klubben. Det gäller olika regler för matchspel och slagspel (poängbogey). Därför kan man inte spela både
match och slagspel samtidigt.
Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan spelarnas erhållna slag.
Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.
Exempel: Spelare 1 har 15 erhållna slag. Spelare 2 har 12 erhållna slag. Skillnaden är alltså tre slag.
Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3 svåraste hål (index 1, 2 och 3).
Match i gruppspel får sluta oavgjort! Då får båda spelarna 0,5 poäng var. I gruppspelet är varje hål viktigt,
eftersom de bidrar till din plus/minuskvot om spelare hamnar på samma poäng
Match i slutspel som är lika efter 18 hål fortsätter med ”Sudden death” på hål 19 (hål 1, 2 o s v tills någon
vinner).

Honnör
Vid start gäller startlistan. Den som står först slår ut först. Därefter gäller att den som vinner hålet slår ut
först.
Allmänt
I matchspel går spelet ut på att vinna hål. Ett hål vinns av den som hålar bollen på lägst antal slag. I en hcpmatch vinner lägst nettoscore på hålet. Har spelare A vunnit två hål står det 2 upp till spelare A. Om spelare
B vinner tredje hålet reduceras resultatet till 1 upp till spelare A (1 ned för spelare B).
Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma antal slag. En match är vunnen när den ena sidan leder med
fler hål än det antal hål som återstår att spela. Ställningen i en match anges med uttryck: antal "hål upp"
(någon leder med tre vunna hål) 3 upp (den andre är 3 ned). Vid lika ställning: "all square".
Vid ledning från ena sidan med till exempel 4 upp och 3 hål kvar att spela är matchen avgjord och
rapporteras: 4/3 till vinnaren, vilket betyder 4 upp med 3 hål att gå.
Om ställningen är lika efter 18 hål i gruppspelet delas matchen.
Om ställningen är lika efter 18 hål i slutspelet och avgörs på nästa hål rapporteras: Vunnen på 19:e.
Turordning
Den spelare som ligger längst från hål ska slå först. Om du spelar, när det inte är din tur, har motspelaren rätt
att annullera eller acceptera slaget. Om slaget annulleras ska en ny boll droppas (placeras på green) där den
ursprungliga bollen låg och spelas om utan plikt. På tee får bollen peggas. Det är ingen plikt att slå ut utanför
tee, men slaget kan annulleras av din motspelare.
Att skänka
• På green får du skänka nästa slag. Bollen är då hålad.
• Det skänkta slaget ska räknas.
• Du får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats.
• Du får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.
• Skänkt slag, hål eller match kan inte avböjas eller återtas
Regelbrott
Den allmänna plikten i matchspel för brott mot en golfregel är förlust av hålet. Ta då upp bollen och gå till
nästa hål.
Claima: hävda att motspelaren brutit mot en regel, som innebär förlust av hålet, se handboken.
Det är 1 slags plikt att träffa egen utrustning, t ex bag.. Spel på fel boll medför förlust av hålet (regelbrott).
Kom ihåg
• Det är ingen plikt om bollar på green träffar varandra.
• Spelarna måste vara överens om regler och antal slag innan nästa hål påbörjas. Alternativ boll är därmed
ej tillämplig.
• Ge aldrig upp ett hål för tidigt om du har underläge. Motspelaren kan missa.
LYCKA TILL!

