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GT+ Singel Match Cup 2019 på Gräppås  
 

Tävlingsvillkor 
 
Svenska Golfförbundets regler för Matchspel och Gräppås GK´s lokala regler gäller med 

nedanstående förtydligande och tillägg: 

 

Rätt att deltaga, anmälan mm 

 

• EGA exakt tävlingshandicap (ETH) krävs för deltagande, max 36. 

• Tävlingen är öppen för Gräppås medlemmar (damer och herrar) födda 1997 eller 

tidigare (dvs seniorer). 

• Anmälan via golf.se. Anmälningsavgiften 200 kr betalas i samband med anmälan. 

• Sista dag för anmälan 20 maj . Gruppspelet börjar 1 juni. Tidsschema se separat 

dokument. 

 

Spelform mm 

 

• Spel i grupper om 3 eller 4 spelare, beroende på antalet anmälda deltagare. Alla spelar 

mot alla i gruppen. Detta innebär att varje deltagare spelar 2 eller 3 matcher i 

gruppspelet. Deltagarna ordnas efter handicap, vilket innebär spelare i varje grupp har 

så lika handicap som möjligt.  

• Spelformen för spelet efter första gruppspelet beror på antalet deltagare. Kan bli 

fortsatt gruppspel eller match direkt utslagning. 

• Matcher i gruppspelet spelas över högst 18 hål. Om match vid direkt utslagning inte är 

avgjord på hål 18 fortsätter matchen på hål 1, 2 osv tills en spelare vunnit ett hål.  

• Matcherna spelas på Gräppås 18-hålsbana från valfri tee. 

• Spelaren med högst spelhandicap får det antal extra slag som är skillnaden mellan 

spelarnas spelhandicap. De extra slagen tas ut på hålen med motsvarande index enligt 

Gräppås scorekort. Ex spelare A har spelhandicap 12 och spelare B har spelhandicap 

17. Spelare B får då 5 extra slag som tas ut med 1 extra slag på hålen med index 1-5. 

Detta gäller även vid match med direkt utslagning om den fortsätter 18 hål. 

• Vinst av match ger vinnaren 1 poäng, delad match efter 18 hål ger 0,5 poäng till 

vardera spelaren.  
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• Den spelare i gruppen som har mest poäng efter att alla matcher i gruppen spelats 

vinner gruppen och går vidare till nästa omgång. Övriga är utslagna. 

• Vid lika resultat mellan 2 spelare avgörs rangordningen av: 

1 Inbördes möte 

2 Flest antal vunna matcher 

3 Minst antal spelade hål till vinst av matcherna. 

4 Lägst ETH vid tävlingens början. 

5 Lottning. 

• Vid lika resultat mellan fler än 2 spelare utses vinnaren enligt punkt 2-5 ovan. 

 

Resultatrapportering 

 

• Resultatet skall redovisas via mejl till tävlingsledningen (hasse@golftravelplus.se) av 

båda spelarna snarast efter färdigspelad match enligt mall som mejlas till deltagarna. 

• WO; om du lämnar walk over till en match skall detta meddelas tävlingsledningen så 

snart som möjligt. Du förlorar matchen och din motspelare tilldöms vinsten. 

• Om spelare inte kan komma överens om speldag inom den givna tidsramen är sista 

dagen i tidsramen officiell speldag. Spelare skall då anmäla sig på Gräppås kansli kl 

15.00 för spel. Infinner sig ingen spelare stryks matchen. Kommer en spelare tilldöms 

hen vinsten. Kommer båda skall matchen genomföras. 

 

Övrigt 

 

• I och med att anmälningsavgiften är betald accepterar spelare att GT+ publicerar hens 

namn, lottning, resultat etc på www.golftravelplus.se/matchcup och på klubbens 

anslagstavlor. Hen accepterar också att GT+ får tillgång till hens mejladress för 

utskick av GT+ Nyhetsbrev så länge tävlingen pågår. Efter detta kan utskicket av 

Nyhetsbrevet avslutas när som helst. 

• Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren. 

 

Tävlingsledning 

 

Hasse Bauer, GT+  

Tel 733 17 07 53 

hasse@golftravelplus.se 
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