Matchspelet 2021
Tävlingsform: Max 32 deltagare kan vara med. Först ”till
kvarn” gäller. Sedan skapas en reservlista med anmälda utöver
de 32 första.
Spelarna lottas i 8 pooler med 4 i varje pool. Alla möter alla i
poolen. Ettan och tvåan går vidare till A-slutspel. Trean och
fyran går vidare till B-slutspel. Slutspelen spelas i Cupform där
segraren går vidare till nästa omgång.
Anmälan: Anmäl genom att swisha 50 kr till Magnus Persson
0722-513051. Ange Matchspel, namn och ditt golf-ID
Sista anmälningsdag är tisdagen 11 maj.
Lottning: Äger rum 12 maj när de 32 deltagarna är fastställda.
Lottning med spelschema läggs ut på hemsidan samt anslås på
klubbens anslagstavla.
Resultaten: Segraren i respektive match anmäler med SMS till
Magnus hur matchen slutat. Ange på vilket hål matchen
avgjordes. Om ni vill ange på gängse vis med 1/0, 2/0.. 4/3.. 7/6
går det bra
Start: tisdagen 25 maj kl 09.00. Magnus bokar in spelarna
poolvis. Skulle ni inte kunna komma just då spelas er match
efter överenskommelse spelarna emellan
Tidsschema: Sista datum anges nedan.
27 Juni – Poolspelet klart
1 Augusti – slutspel omgång 1 är klart
15 Augusti – Kvartsfinaler klara
29 Augusti – Semifinaler klara
12 September – Finaler klara
Priser: A 1:an 500 kr, 2:an 300 kr. B 1:an 300 kr, 2:an 150 kr.

Prisutdelning i samband med avslutningen

Regler för matchspelet 2021
Vi använder oss av ett datasystem som är avsett för Pingis men fungerar
utmärkt för detta matchspel.
 Matchspelet startar med poolspel med 4 deltagare i varje pool.
Totalt 8 pooler.
 Alla möter alla i poolen. Spelordning enligt lottning som anslås.
Spelordningen kan ni själva ändra på om det pga sjukdom eller
annat förhinder är praktiskt. Annars håll spelordningen. Sluttiden är
däremot helig.
 Reducering av handikapp med 25% gäller. Så här gör ni för att
räkan ut handikappet. Ditt handikapp x 0,75. Gå in i Röd slope och
hitta hur många slag du ska ha.
 1:an och 2:an går vidare till A-slutspel. 3:an och 4:an går till Bslutspel.
 Så här räknar datorn ut poolresultatet. Man får 1 poäng för varje
match man spelar, plus en poäng för seger. Lämnar man WO, dvs
inte spelar får man 0 poäng. Fullfölj därför matcherna. Den som har
flest antal segrar (poäng) vinner poolen. Vid lika antal gäller
inbördes möte. Om tre spelare hamnar på samma poäng, gäller
deras inbördes möte i första hand. Vi skiljer då spelarna åt genom
att räkna hur tidigt de vunnit matcherna. Ex: bättre att vinna på hål
15 (4/3, 5/3) än på hål 18 (1/0, 2/0). Ge heller inte upp om ni ligger
under, varje hål kan vara viktigt för slutresultatet.
 Slutspelet lottas när alla matcher är inrapporterade.
 Slutspelet sker som cupspel, dvs segraren går vidare till nästa
omgång

För tävlingskommitén
Magnus Persson 0722-513051

