UnGKs Matchspelsserie 2022
Spelform: Matchspel singel
Anmälan: Sista anmälan 1 maj 2022.
Startavgift: 200 kr för hela serien.

OBS: Anmälan och betalning görs samtidigt i kansliet / shopen på golfklubben!
Speltillfällen: Alla är garanterade minst 4 matcher i gruppspelet
Start: Grundspel 6/5 – 31/7(minst 2 veckors spelmöjlighet/omgång)
Slut: Slutspel påbörjas 1:a augusti
Klassindelning: En gemensam klass.(EGA Exakt Tävlings-hcp krävs).
Max antal deltagare: 48st.

REGLER 2022
Spelform: Matchspel med hcp. (max hcp. 54)
Antal hål: 18
Aktuellt Hcp: Matchspel är INTE hcp-grundande (matcherna behöver således inte färdigspelas om
det är avgjort före hål 18). Det åligger varje tävlande att ha ett korrekt, ärligt och till dags dato
uppdaterat hcp. Tävlingsledningen har full rätt att vidtaga åtgärder om fusk med hcp misstänks!
Tee: Spelas enligt ordinarie hcp-regler.
Hcp Innan spel: Här kommer ett förtydligande som ska gälla för ALLA matcher 2022!
Den spelare i matchen som har lägst hcp. "nollas" dvs. spelar på 0 i hcp. Spelaren med högst hcp i
matchen spelar på diffen mellan sitt eget slopevärde och den motspelarens slopevärde!
Exempel: Spelare A får 7 slag enligt slopen och spelare B får 14 slag enligt slopen, då är diffen mellan
dessa 7 slag alltså får spelare B 7 slag mot spelare A som spelar på 0 i hcp. och index ska följas som
vanligt, i detta fall får spelare B slag på hål med index 1-7!
Vinna hål: Man vinner ett hål om man har lägre nettoscore än den andra spelaren. Har man samma
nettoscore delar man hålet (A/S = All Square).
Vinna match:
Man vinner sin match om man har en ledning på mer än vad det är hål kvar att spela, ex. är man 3
upp efter 16:e hålet har man vunnit matchen.
I gruppspelet kan en match sluta oavgjort. I slutspelet gäller särspel om det är All square efter 18 hål.
De två bäst placerade från varje grupp går till slutspel.

Om spelare uteblir från bokad match: Om spelare av okänd anledning eller okänt skäl uteblir från en
bokad match räknas det som Walk Over till motspelaren förutsatt att han/hon finns på plats i tid.
Man erhåller då seger med 1/0 och 3 poäng.

Tidsplan:
Seriespelet Påbörjas 6 maj.
Omgång 1

6 maj – 22 maj

Omgång 2

6 maj - 5 juni

Omgång 3

6 maj - 19 juni

Omgång 4

6 maj - 3 juli

Omgång 5

6 maj - 31 juli

Slutspelets tider:
Åttondelsfinaler: 1 augusti- 14 augusti
Kvartsfinal: 15 augusti -28 augusti
Semifinal: 29 augusti - 11 september
Final: 12 september – 25 september

Prisplatser i UnGK:s Matchsspelsserie 2022:

1:a pris: halva spelavgiften 2023!
2:a pris: presentkort i shopen á 1000:-.
3:e pris: presentkort i shopen á 500:4:e pris: presentkort i shopen á 250:-

OBS: NYHET!!
Anmälan sker fysiskt i shopen / kansliet på golfklubben. Betalning ska göras vid anmälan.
Lottning av gruppspelet sker så fort alla 48 platser är fyllda. Dock senast 5 maj.

