
ANVISNINGAR FÖR MATCHTÄVLINGAR I SIGTUNA GK

FÄRDIG TID
Matcher spelas på fria starttider, men skall vara färdigspelade på spelschemats angivna datum.
Förlorande spelare skall föra in resultat på spelschemat och den vinnande kontrollerar att det blir
gjort. Om inget resultat finns noterat på utsatt datum diskvalificeras båda spelarna. Planera i god
tid nästa match!

Förtydligande: Man har kommit överens om en tid och ett lag får förhinder att spela. Kan
motståndarna inte spela på nya föreslagna tider inom utsatt tid skall man lämna WO till
motståndarna.

TEE
Herrar under 70 år spelar från gul tee. Från 70 till 75 blå tee. Från 75 röd tee.

Damer från röd tee.

HANDICAP
I Singelmatch erhåller spelaren med högst spelhandicap så många extra slag som skillnaden är i
bådas spelhandicap.

I Foursome erhåller varje lag spelhandicap som hälften av lagets totala spelhandicap (=summan
av båda). Skillnaden mellan lagens spelhandicap avrundas till heltals spelhandicap. Varje spelare
i laget spelar vartannat slag fram till hål. Samma spelare spelar ut på udda hål. Den andra
spelaren i laget spelar ut på jämna hål. Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte
spelordningen i foursome eller greensome.  Om sidan beslutar att spela en provisorisk boll, måste
den spelas av partnern vars tur det är att spela sidans nästa slag.

I Greensome tar man 60% av spelaren med lägst spelhandicap summerat med 40 procent av
spelaren med högst handicap. Talet avrundas till heltal. Skillnaden mellan lagens spelhandicap
tilldelas laget med högst handicap. I greensome spelar alla i lagen ut varsin boll från tee. Laget
väljer sedan en boll att turas om att spela vidare på till hål. Den som spelat ut denna boll får inte
slå nästa slag. Man får inte spela ut provisorisk boll från tee. Pliktslag, som spelare ådrar sig,
påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome.

RAPPORTERING
Matchspel spelas om seger eller delat på varje hål. Ett resultat på 3/2 betyder att man leder med
tre vunna hål när två hål är kvar att spela. Står det lika efter 18 hål skall man fortsätta spela tills
en segrare korats. Som exempel hål 2 om man delat på hål 1.I entren till kansliet på höger sida
finns en tavla där resultaten redovisas.


