Mariestads GK:s Matchspel 2019

Spelform: 2-mannalag bästboll matchspel. 9 hål i både gruppspel och
inledningsvis i slutspelet. Från och med Kvartsfinalerna spelar man 18
hål.
Max antal är 64 lag. Först till kvarn, betalningsdatum gäller.
Anmälan: Sker på Min Golf senast söndagen 28 april.
I samband med anmälan skickar ni ett mail till lars.ahlstrom@vibf.se och där ska följande
finnas med:
Namn på de som ingår i laget samt golf-id
Telefonnummer till spelarna
Vilken veckodag man helst vill spela på och önskemål om tidpunkt, eller om det är någon dag
som inte passar alls
OBS! De tävlande måste ha Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att få deltaga!
Lottning: Gruppspel där alla möter alla. Gruppstorlekarna beror antalet lag som anmäler sig.
De bästa lagen i respektive grupp går vidare till A-slutspel. Eventuella vakanta platser i Aslutspelet spelas ett kval om (se nedan). Övriga lag går till B-slutspel. Hänsyn till önskade
speldagar och tider kommer att tas i största möjliga mån i samband med lottning av grupper.
Lottning och kontaktuppgifter för respektive grupp mailas ut. Lottningen kommer att ske
måndagen 29 april klockan 19.00 i klubbrummet och kommer att sättas ut på hemsidan.
Betalning: 300: -/lag sätts in på Mariestads GK:s bg: 194-5005. Märk med ”Matchspelet” och
era namn.
OBS! Laget är anmält först när betalningen finns på detta bg!
Utslagsplats: För damer: Tee 46, Tee 51 eller Tee 57. För herrar: Tee 51, Tee 57 eller Tee 62.
Deltagande: En person får endast delta i ett lag.
Gruppspel: Första speldatum är så fort gruppindelningen är officiell. Absolut sista
speldatum för gruppspelet är söndagen 16 juni. Ettorna och tvåorna går till A-slutspel.
Eventuella vakanta platser i A-slutspelet kommer tillsättas via kvalspel (9 hål bästboll)
torsdagen 20 juni klockan 18.00. Slutspelet inleds så snart kvalet är avklarat. Lottningen till
slutspelet kommer att ske i klubbrummet 20 juni klockan 21.00.
Handicap: Anvisningar för beräkning av handicap vid Fyrboll match. Tävlingen spelas enligt
matchspelsregler i ”Regler för Golfspel 2012-2015”.
Två spelare bildar sida och spelar varsin boll.
Beräkning av handicap vid matchspel: Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt
följande: Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sitt spelhandicap (sitt vanliga hcp

efter slopetabellen för vald tee) som därefter avrundas till närmaste heltal. De tre spelarna
med högst reducerad spelhandicap får slag motsvarande skillnaden till den spelare som har
lägst reducerat spelhandicap.
Spelaren med lägst reducerat spelhandicap spelar därefter med 0 i spelhandicap.
Exempel:
I lag X erhåller normalt spelare A 11 slag och spelare B erhåller 17 slag.
I lag Y erhåller spelare C 15 slag och spelare D erhåller 21 slag.
Först reduceras alla spelarna till 90 % av sin spelhandicap.
Detta ger följande resultat:
Spelare A 11 x 0,9 = 9,9 vilket höjs till 10 slag
Spelare B 17 x 0,9 = 15,3 vilket sänks till 15 slag
Spelare C 15 x 0,9 = 13,5 vilket höjs till 14 slag
Spelare D 21 x 0,9 = 18,9 vilket höjs till 19 slag
Därefter sänks den spelare som har lägst antal erhållna slag till 0, och övriga ”följer efter”
vilket ger följande resultat:
Spelare A spelar på 0 slag
Spelare B spelar på 5 slag (15 - 10 = 5)
Spelare C spelar på 4 slag (14 - 10 = 4)
Spelare D spelar på 9 slag (19 - 10 = 9)
Slagen läggs ut med början på det hål som har lägst hcp – index.
OBS! Tänk på att denna uträkning gäller för en 18-hålsrunda.
Om spelare med lägst handicap har + hcp, exempelvis +2, blir det för övriga spelare i detta
exempel med samma sätt att räkna en höjning.
Slope: Ordinarie slopetabell används.
Reserv: Kan sättas in men den personen får inte spela i något annat lag i denna tävling. Max
3 olika personer får delta i ett lag. Ev. reserv markeras på scorekortet och behöver inte
föranmälas.
Resultat: Vinnande lag meddelar resultatet till Lars via sms så snart matchen är färdigspelad.
Walkover: Om något lag tvingas lämna walkover så stryks lagets SAMTLIGA resultat i
gruppspelet och man är då ute ur Matchspelet.
Poängberäkning: Vinnande lag tilldelas 3 poäng, delade matcher ger 1 poäng medan förlust
ger 0 poäng.
Vid normalt matchspel räknar man ner de vunna hålen så att det ena laget hela tiden är på
noll. Man skriver även resultatet ”Hur mycket upp”/”Hål kvar att spela”. T ex leder ett lag
med tre upp när det är två hål kvar att spela blir resultatet 3/2.
Skillnaden i denna tävling är att alla 9 hål räknas och att man tar med sig antal vunna hål.
T ex Lag 1 vinner de tre första hålen och leder med 3-0. Lag 2 vinner fjärde hålet och då blir
ställningen 3-1 istället för 2-0 som i normala fall. Ett delat hål ger inga poäng. T ex om Lag 1
vinner fyra hål, Lag 2 vinner två hål och man delar tre hål, så blir slutresultatet alltså 4-2 till
Lag 1.
Det lag i gruppspelet som vunnit flest hål totalt kommer att få pris. Med andra ord gäller

det att fortsätta spela färdigt alla 9 hål.
Delad placering i gruppen: Om två eller fler lag hamnar på samma poäng i gruppen avgörs
placeringen enligt följande:
1. Inbördes möte (om tre lag är på samma poäng tar man bort det fjärde lagets resultat)
2. Inbördes ”Målskillnad” = vunna hål minus förlorade hål
3. Flest vunna hål inbördes
4. ”Målskillnad” totalt i gruppspelet
5. Flest vunna hål totalt i gruppen
6. Särspel på puttinggreen
7. Lottning
Slutspel:
Lottningen till slutspelet sker på Mariestads GK torsdagen 20 juni klockan 21.00.
Under slutspelet avgörs alla matcher med ett vinnande lag, inga delas. Om en match är lika
efter 9 hål spelar man särspel från 10:e hålet och framåt tills man har en vinnare. Vid lika
resultat efter 18 hål i Kvartsfinal, Semifinal och Final så fortsätter matchen med särspel från
hål 1 och framåt.
Sextondelsfinaler = 9 hål (senast 7 juli)
Åttondelsfinal = 9 hål. (senast 28 juli)
Kvartsfinalerna = 18 hål. (senast 18 augusti)
Semifinalerna = 18 hål. (senast 8 september)
Finalerna = 18 hål. Senast söndagen 29 september spelas Finaler i både A- och B-slutspel,
samt match om 3:e pris i A-klassen.
Prisutdelning sker i samband med Finaltrampen 5 oktober.

Vid frågor kontakta:
Tävlingsledaren Lars Ahlström på lars.ahlstrom@vibf.se eller 0731-82 79 66

