KM i matchspel 2020
MATCHSPEL
Match är en tävling mellan spelare och motspelare om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på
färre antal slag netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan
hcp. I en hcp-match erhåller spelaren med den högre handicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas
spelhandicap. Halva slag höjs till närmaste heltal (t.ex. foursome). Spelhandicapen fördelas på hålen efter
stigande hcp-index. Spelarna skall löpande notera ställningen i matchen. När en spelare är lika mycket
”upp” som det är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen slutar när återstående hål att spela är
färre än antalet hål som endera sidan är ”upp”, t.ex. 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1. Vid
match över mer än 18 hål eller om avgörande måste ske efter 18 hål, fördelas spelhandicapen på samma
sätt som på de första 18 hålen Honnören tas av den spelare som har vunnit föregående hål eller, om detta
delats, av den som tidigare hade honnören
Startavgift:
Avgiften är 50 kr oavsett hur många matcher man spelar. Den skall vara betald innan man spelar sin första
match. Inbetalning sker till kansliet (ev via brevlådan – skriv då vad det gäller).
Protokoll och hcp
Scorekort förs med vinst eller delning. En spelare som leder med 1 hål, är ”ett upp”. Motståndaren är då
”ett ner”. Blir det 1-1 så skriver man 0-0 (eller lika). Blir det 2-1 blir detta alltså ”ett upp” (1-0).
Har ett avgörande inte skett efter 18 hål, spelas vidare, ett hål i taget, tills en spelare står som vinnare.
Tävlingen spelas med full spel-hcp. Den spelare som har högst hcp minskar detta med motspelarens hcp
och resultatet blir hans spel-hcp i tävlingen. Motspelaren spelar scratch. OBS att resultaten i matchspel inte
är hcp-grundande.
Redovisning av resultat:
Vinnaren i respektive match noteras på anslaget i klubbhuset. Vinstsiffrorna skrivs med antal hål upp /
antal hål kvar att spela (t.ex. 4/3). Sker avgörandet efter hål 18 skrivs ”1 upp på hål nr ..”.
Pliktslag och skänkta slag:
I matchspel pliktar man lite olika jämfört med slagspel. Vid tvivel, kolla i regelboken. Regelbrott som i
slagspel ger två pliktslag, betyder ofta – men inte alltid, förlust av hålet i match. Kolla i regelboken vid
tveksamhet.
En spelare får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats. En spelare får
skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats. En spelare får skänka sin motspelares
nästa slag när som helst förutsatt att motspelarens boll är i vila. Motspelaren anses ha hålat ut med sitt
nästa slag och bollen får tas bort av endera sidan. En skänkning kan inte avböjas eller återtas.
Resultatet på ett hål skall vara klart innan man slår ut på nästa tee. Man får inte spela en alternativ boll.
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