
 

 

Inbjudan till Matchspel på La Marquesa  
2018/2019 

  
  

Regler för SGC matchspel 
  

Deltagare:   
Damer och herrar medlemmar i Scandinavian Golf Club 

 
Damer 

    Damerna hanterar sitt matchspel på egen hand. 
Information kommer att finnas på anslagstavlan 

 
Herrar 

  
Klassindelning: 

Indelning är baserat på exakt hcp. 
    Förutsatt att det blir minst 24 anmälda indelas matchspelet i 
två klasser annars en klass. Klassgränserna avgörs baserat på 

anmälningarna. 
 
 

Spelare som under matchspelsperioden ändrar sitt hcp över 
klassgränserna stannar kvar i resp. klass, men spelar på aktuellt 

hcp och spelhandicap.  
 

Lottning:   
Seedning efter exakt hcp 

  
Tidsplan:   

Sista anmälning måndag 16:00 5 november 2018 
Spelschema anslås på hemsida o anslagstavla 13 november 

2018 
Omgång ett spelas senast 2 december 2018 
Omgång två spelas senast 3 februari 2019 
Kvartsfinal spelas senast 24 februari 2019 

Semifinal spelas senast 10 mars 2019 
Match om 3:e pris spelas senast 24 mars 2019 

Final spelas senast 24 mars 2019 
 

Om match ej är färdigspelad under matchspelsperioden före 
utsatt tid avgör tävlingsledningen, med hänsyn tagen till 

orsakerna, vem som ska gå vidare. 



 

 

  
     Anmälningsavgift: 6 Euro  

Betalas senast 12 november till Eva Petersson 
 
 

Priser: 
Segraren i resp. klass 50% av anmälningsavgiften 
    2:a pris i resp. klass 30% av anmälningsavgiften 
    3:e pris i resp. klass 20% av anmälningsavgiften 

     
     Spelschema:   

Anslås på anslagstavlan samt på klubbens hemsida 
(www.scandigolf.eu) senast 13 november 2018 

        
     Tävlingsledning: Kjell-Åke Wennerholm 

  
      

Några råd och anvisningar: 
1 Betala avgiften till Eva Pettersson före din första match. 

 
2 När du vet vem du ska spela mot – spela matchen så fort som 

möjligt.  
Spelaren som står överst i tablån kontaktar motståndaren. 

 
3 Om du ej kan, eller hinner, spela inom utsatt tid – lämna WO.  

 
4 Notera omedelbart efter match resultatet på speltablån på 

anslagstavlan. 
 

5 Spelarna gör själva upp om speltillfälle och ordnar tid för 
spelet. 

  
6 Spel får ej ske i samband med andra tävlingar.     

http://www.scandigolf.eu/

