GGFs MATCHSPELS CUP 2018, STATUTER
Lag från distriktets klubbar inbjuds delta med vardera 8 spelare och
genomföra 1 foursome-, 2 singel- och 2 fyrbollmatcher. Fyrboll spelas med
reducerad spelhcp (= 90 % av antalet slag enligt slopetabell).
Kostnad att anmäla lag uttas ej. Hemmalag utses av tävlingsansvarig i
första hand enligt ”Davis Cup modell” och i andra hand efter tidigare antal
arrangemang. Hemmalag bjuder på greenfee, m a o arrangerande lag/klubb
har icke rätt avkräva gästande lag/klubb någon form av avgift.
Matcherna spelas över 18 hål med hcp (ev. 2 x 9-hålsslinga).
Deltagarna, oavsett kön och ålder (födda 2005 eller tidigare)
- skall ha EGA Exakt Tävlingshandicap
- skall ha officiellt hcp
- får endast representera sin hemmaklubb
- får endast delta i ett av klubbens anmälda lag
- spelar från gul (H) /röd (D) tee eller motsvarande (hektometer)
Möjligt att anmäla flera lag per klubb om plats finns (max 32 lag).
Ett lag per klubb erhåller i första hand plats. Deltagarna får inte byta lag.
”Först till kvarn” gäller för anmälan av ett andra lag.
Deltagarförteckning, namn och golf-id meddelas motståndarlag senast
dagen före överenskommen matchdag. Laguppställning meddelas
senast 30 min före första start. Ansvarig lagledare utser fritt oberoende av
inbördes exakta hcp, vilka av lagmedlemmarna som spelar
foursome,
singel samt fyrboll. Enstaka match kan bli w.o.
Första singel, s1, spelas mellan de singelspelarna i respektive lag med lägst
spelhcp, andra singel, s2, med högst spelhcp.
Vid
lika spelhcp avgörs turordning genom lottning (således gäller inte inbördes
exakt hcp). Matcherna skall gå i separata bollar.
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Första fyrbollmatch, fb1, spelas mellan de fyrbollpar i respektive lag med
lägst sammanlagd spelhcp, andra fyrbollmatch, fb2, med högst
sammanlagd spelhcp. Vid lika spelhcp avgörs turordning genom lottning
(således gäller inte inbördes exakt hcp).
Spelordning på första tee lottas inom varje boll. För övrigt se Regel 30-3b.
Matchordning är, om klubbarna inte kommer överens om annat, fs, s1, s2,
fb1, fb2. Singelmatcherna får ej spelas i samma boll.
Enskild match kan sluta delad och ger ½ poäng till vardera. Vinst ger 1
poäng. Vid lika resultat 2½ - 2½ i klubbmatchen vinner bortalag!
Om
båda lagen tillhör samma klubb, skall matchen avgöras med extra hål tills
en sida vinner ett hål. Start på hål 1 med samma spelare, foursome, som
tidigare.
Beträffande ”RÅD. VISA SPELLINJEN” gäller REGEL 8. Obs att det
ICKE är tillåtet ”att utse en person, som får ge råd (och visa en linje för
puttning) till medlemmarna i laget” enligt anmärkning till regel 8.
Avståndsmätare är tillåtet oavsett klubbens Lokala Regler.
Fritt inspel tillämpas ej.
Anmälan, insänd av klubbens TK-ordförande, innehållande uppgift om
klubb, ansvarig lagledares namn, tel och e-postadress skall vara
undertecknad tillhanda via mail senast den 22 april 2018.
Hemmalagets ansvarige mailar inbjudan (kopia till undertecknad) senast
den 6:e och matchresultat till undertecknad (kopia till motståndarna) senast
sista dagen i respektive månad.
Första omgången spelas under maj månad med forts juni, (juli), augusti
samt september.
Segrande klubb utses till ”Årets Matchspelsklubb” i distriktet. Pris utdelas
vid GGF TK:s höstmöte, dit lagledaren inbjuds.
2018 02 26
Göran Persson, Tävlingsansvarig, E-post: tavling@ggf.nu, mobil
0735616871
Ordförande Tävlingskommittén
GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND
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