JARLABANKE MATCH 2020
MATCHSPEL MED HANDICAP
9 HÅL. PRÄSTGÅRDEN
ÖPPEN FÖR JARLABANKES MEDLEMMAR
ANTAL PLATSER: 32
FÖRST TILL KVARN GÄLLER
AVGIFT: 0 KR
ANMÄLAN SENAST SÖNDAG 7 JUNI, KL 18.45.
ANMÄLAN ENBART PÅ LISTA PÅ VERANDAN
(från 19 maj)
GÅR ÄVEN ATT RINGA TILL INGER, 08-510 132 62.
På listan skriver ni namn, hcp, telefon och emailadress.
omgång
1
2
3
4
5

start
måndag 08 juni
måndag 06 juli
måndag 17 aug
måndag 14 sep
måndag 28 sep

PRISUTDELNING:

senaste speldag
-

söndag 05 juli, kl 19
söndag 16 aug, kl 19
söndag 13 sep, kl 19
söndag 27 sep, kl 19
lördag 04 okt, kl 19

SÖNDAG 4 OKT I KLUBBHUSET

VÄLKOMNA ÖNSKAR SVEN-ERIK EVÉN!!!
För deltagare:
Regler och praktisk info: Se sid 2

1

Vandringspris tillverkat av
Rolf Wennskog
Åkersberga.

JARLABANKE MATCH
Det kommer att finnas en start- och resultatlista på anslagstavlan på verandan i klubbhuset.
Där ser ni vilka ni ska spela mot under tävlingens gång. Ni är själva ansvariga för att kolla upp
vem som gått vidare och som du ska spela mot. Ni får själva kontakta varandra och komma
överens om en tid. Ni är båda lika ansvariga för att ni ska få kontakt. Ni skriver själva upp
resultatet på listan. Om du uteblir till bokad runda, eller kommer försent, vinner motspelaren.
Matchen är fri att spelas omgående med ny deltagare om du har vunnit din runda.
MATCH
Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela hålet på
färre antal slag än motspelaren. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än vad
det återstår att spela. Spelaren med den högre spelhandicapen erhåller hela skillnaden mellan
de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande index.
Exempel: Spelare A = 5 spelhandicap
Spelare B = 11 spelhandicap
Spelare B får då 1 extra slag på hålen: 1, 3, 5, 7, 8, 9.

(lista på verandan)

Vid lika spelhandicap vinner den som har minst antal slag på hålet.
Om en match är lika sker särspel direkt, med start på hål 1 tills matchen är avgjord.
Allmän Information för alla:
- Det hcp som deltagarna har vid anmälan är det som gäller hela tävlingen.
- Det är kutym att ”skänka” korta puttar, t.ex 30-40 cm rakt på (dock inget krav). Det givna
slaget ska dock räknas. Tex hade du 4 slag så blir resultatet 5 slag i hål.
- 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.
- Det är kutym att ”skänka hålet” om man inte har en chans att ens dela hålet. Tex om din
motspelare ligger på green, nära flaggan på 2 slag och du inte ens är i närheten av green
och har 7 slag. Då är det tillfälle att ”skänka hålet”. Men ge inte heller upp för tidigt.
- Markera på scorekortet på de hål där du har extra slag. Skriv + för den som vunnit hålet, - för
den som förlorat och 9 för delat. Bekräfta ställningen med motspelaren före varje hål.
- Du får spela på banan före en matchtävling.
- Vid start gäller startlistan. Den som står först slår ut först. Därefter gäller att den som vinner
hålet slår ut först.
- Den allmänna plikten i matchspel för brott mot en golfregel är förlust av hålet. Ta då upp bollen
och gå till nästa hål.
- En matchtävling är inte handicap-grundande.
- 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.
- Det är ingen plikt om bollar på green träffar varandra.
- Det är alltid möjligt att göra om ett slag eller en putt med 1 slags plikt.
- Spelarna måste vara överens om regler och antal slag innan nästa hål påbörjas.

LYCKA TILL!
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