
FuresøHerrernes Match Play Championship 2022

Matchpropositioner

Sådan fungerer turneringen i 2022

I år er vi 75 deltagere.

Turneringen afvikles som et cup-system (vind eller forsvind), hvor kun vinderen af den enkelte match går videre
til næste runde.

I 1. runde deltager 22 spillere i 11 matcher. Disse er fundet ved lodtrækning foretaget af golfbox. Alle andre
indtræder i 2. runde sammen med top 16 fra sidste år, som er seedede.

Matchregler

Der spilles efter de til enhver tid gældende hulspilsregler:

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Hulspilsregler%20A4%20-%20folder%20til%20baggen.pdf

Der spilles over 18 huller på Furesø Golfklubs bane den aktuelle uge, hvor matchen afvikles. Hvis matchen er
lige efter 18 huller, fortsættes på hul 1 på samme bane snarest muligt, og der spilles med samme antal tildelte
og fordelte slag som i den oprindelige match.

Aktuelle lokalregler skal altid iagttages.

Man kan ikke spille hulspilsmatch og herreklubbens torsdagsmatch på samme tid. Det skal være to separate
matcher, da spilleformen og reglerne er forskellige.

Sådan beregnes og fordeles antallet af slag

Alle matcher afvikles med ¾ af spillerens tildelte slag (vedtaget af generalforsamlingen 2019).

Eksempel:
Spiller A har 17 tildelte slag, mens spiller B har 10 tildelte slag under normale forhold. Det giver en forskel på 7
slag. For at beregne antallet af slag i hulspilsturneringen i år deles de 7 slag med 0,75, der giver 5,25. Dette
rundes ned til 5 slag.

Der rundes altid ned. Spiller med højeste handicap får i eksemplet dermed tildelt slag på de 5 huller med
handicapnøgle 1-5.
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Spilletidspunkt

Spillerne skal selv indbyrdes aftale spilledato og -tid for matchen. E-mail og telefonnr. er udsendt til alle
deltagere. Den, der står anført først på startlisten, skal tage initiativ til at få arrangereret matchen.

Når matchen er aftalt mellem to spillere, og den ene spiller herefter melder afbud, skal der aftales nyt
spilletidspunkt, jf. dog i det følgende.

Såfremt en spiller melder afbud til en match senere end 48 timer før det aftalte spilletidspunkt, og det ikke viser
sig muligt at aftale et nyt spilletidspunkt til afvikling inden nedennævnte perioders udløb, kan den anden spiller
vælge at vinde matchen uden kamp.

Såfremt en spiller må melde afbud 2 gange til samme planlagte match, vinder den anden spiller matchen uden
kamp. Dette gælder uanset, om det er muligt at aftale nyt spilletidspunkt.

Såfremt en spiller melder fra i turneringen kan turneringslederen indsætte en reservespiller i den aktuelle match.
Hvis en sådan ikke findes, vinder den anden spiller uden kamp.

Matcherne skal være spillet indenfor følgende perioder:

Runde 1: 1. april - 8. maj 2022
Runde 2: 1. april - 19. juni 2022
Runde 3: 20. juni - 7. august 2022
Runde 4: 8. august - 11. september 2022
Kvartfinale: 12. september - 2. oktober 2022
Semifinale: 3. oktober - 16. oktober 2022
Finale: 17. oktober - 30. oktober 2022

Matchlederen har efter eget skøn mulighed til at forlænge/ændre ovennævnte perioder.

RESULTATER

Resultatet af hver match skal rapporteres snarest til matchlederen på mail:

fg.herreklub.matchplay@gmail.com

Angiv navn på begge spillere og resultatet. Antallet af ups skal anføres. Hvis antallet af ups ikke er anført, vil
sejren blive noteret som værende 1/0 (1 up).

Det er vinderen af matchen, der har ansvaret for, at der sker korrekt og rettidig indberetning af resultatet til
matchlederen.

Hvis et resultat af en match ikke er oplyst til matchlederen inden for ovennævnte perioder for afvikling af
matcherne, evt. fordi matchen ikke er blevet aftalt og afviklet, trækker matchlederen lod og finder en vinder.
Herefter er resultatet endeligt.

Resultaterne og modstanderne i de enkelte matcher fremgår i golfbox her:

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?language=1030#/competition/3335374/matchplay
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Matchlederens afgørelser

I tilfælde af regelfortolkning, uenighed blandt spillere, herunder i relation til planlægning af matchens afvikling
eller lignende træffer matchlederen efter anmodning afgørelse herom, evt. efter høring af de involverede
spillere. Matchlederens afgørelse er endelig.

Matchfee

Der er betalt matchfee på 40 kr. af alle deltagere til hulspilsturneringen.

Præmier

Der er præmier til alle, der når kvartfinalen.

Præmier uddeles efter matchlederens anvisning.

På Herreklubbens bestyrelses vegne,

Matchleder

Lasse Vilhelmsen
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