SPILLETIDSPUNKT

PROPORTIONER
Turneringen er kun for medlemmer af Markusminde Golf
Club (som hjemmeklub) med max. hcp 54. Der er i 2021
ingen restriktioner med hensyn til antal spillere der kan
deltage. Hvis der er nok tilmeldte af begge køn, laves der
en damerække og en herrerække. Indledende runde
spilles med X antal spillere i puljer (antal spillere i hver
pulje er afhængig af antal tilmeldte), hvorefter de bedste
går videre til slutspil. Detaljeret spilleplan publiceres kort
efter tilmeldingsfristen, som er fredag d. 7. maj 2021.

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling via email og MobilePay: send
email til Anette.john@birkeslund.com med info om navn,
DGU-nr. og tlf.nr. og overfør DKK 50,- via MobilePay til
2373 9154. Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via
email og MobilePay, ring til undertegnede på 2373 9154,
så finder vi ud af det!
VED MANGLENDE BETALING KAN MAN IKKE DELTAGE I
TURNERINGEN!

SPILLEPLAN
Spilleplan med endelige terminer ophænges senest
mandag den 10. maj 2021 i klubhuset og vil også kunne
ses på hjemmesiden. De endelige terminer er som følger:
 Alle puljematcher skal være færdigspillede senest
søndag d. 4. juli 2021
 Ottendelsfinalerne skal være færdigspillede senest
søndag d.1. august 2021
 Kvartfinalerne skal være færdigspillede senest
søndag d. 15. august 2021
 Semifinalerne skal være færdigspillede senest
søndag d. 29. august 2020
 Finalen skal være færdigspillet senest
fredag d. 10. september 2020

 Hvis en spiller melder afbud til en match mindre end
48 timer inden det aftalte spilletidspunkt, og det er
ikke muligt at etablere en ny aftale, kan den anden
spiller vælge at vinde matchen uden kamp
 Hvis en spiller melder afbud 2 gange til samme match,
kan den anden spiller vælge at vinde matchen uden
kamp
 Hvis spillerne ikke kan blive enige om et spilletidspunkt
indenfor tidsfristen, er det muligt for en spiller at give
matchen uden kamp til den anden spiller
 Hvis spillerne ikke kan blive enige om et
spilletidspunkt, er det den sidste dato for pågældende
runde kl. 17.00 der er spilletidspunkt, og møder den
ene spiller ikke op, er det den anden spiller, der er
vinder af matchen
 Er matchen ikke gennemført indenfor tidsfristen,
diskvalificeres begge spillere, medmindre matchen er
vundet uden kamp ifølge ovenstående
 Og husk: en match i en ny runde kan startes, lige så
snart modstanderen er kendt! Hold øje med opslag i
klubhuset og på hjemmesiden!

PRÆMIER
Der uddeles 4 præmier (i hver række, hvis flere rækker)
efter følgende fordeling:
 Vinder
 2. plads
 3-4 plads (tabere i semifinaler)
Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med
klubmesterskaberne søndag den 12. september 2021.

TURNERINGSFORM
Hulspil efter cupsystemet over 18 huller. Er matchen lige
efter 18 huller, spilles videre fra 1. hul indtil en vinder er
fundet (sudden death).

PULJEMATCHER
Den spiller, som har opnået flest points, når puljespillet
er færdigt, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere spillere
står lige, gælde følgende kriterier:





Spillernes indbyrdes matchpoint
Flest vundne ups i indbyrdes matcher
Flest vundne ups i alle puljematcher
Laveste handicap

Hvis en spiller trækker sig efter en eller flere
puljematcher, så annulleres alle spillede matcher mod
denne spiller, således at alle andre i puljen vinder
matchen mod denne spiller med 1/0, uanset om man har
spillet eller ej mod denne spiller.

TEE STED
 Herrer spiller fra gult teested
 Damer spiller fra rødt teested
Ovenstående gælder også for juniorer.

MATCHFORM

 Der spilles til der er fundet en vinder af hullet eller til
hullet deles. Matchen slutter når den ene spiller har
flere hullers forspring end der er huller tilbage at spille.
Ved lige resultat efter 18 huller, spilles banen forfra og
vinderen er den, der først vinder et hul (sudden
death). Eventuelt tildelte slag er også tildelt når der
fortsættes på 2. runde.

 Single

INDBERETNING AF RESULTATER

 Der spilles fra scratch med 3/4 handicap (ikke
spillehandicap). Der skal derfor ikke benyttes
konverteringstabel!

Der skal ikke afleveres scorekort, men vinderen samt
resultat skal påføres spilleplanen i klubhuset umiddelbart
efter matchen. Resultatet skal også sms'es til 2373 9154
umiddelbart efter matchen, så spilleplanen kan
opdateres på hjemmesiden så hurtigt som muligt
(eksempel: Peter-Lars, Lars, 5/4). På forhånd tak :-).

Uanset handicap udregnes antal slag ud fra et handicap
på max. 36. Beregningen foretages på følgende måde:
Eksempel:

Vinderen slutter matchen af med at give en omgang og
sige tak for kampen!

Spiller A har handicap 37,8, hvilket nedsættes til 36.
Spiller B har handicap 19,1. Spillernes handicap
fratrækkes hinanden, dvs. 36,0 - 19,1 = 16,9.
3/4 handicap udregnes: 16,9 x 0,75 = 12,675, som rundes
op til 13 (der rundes ALTID op).

Med venlig hilsen

Spilleren med det laveste hcp nulstilles, og spilleren med
det højeste handicap tildeles 13 slag, som fordeles efter
banens handicapnøgle.

John Nielsen
E-mail: anette.john@birkeslund.com
Tel 2373 9154

 Der spilles spiller mod spiller, og den spiller der har
anvendt mindst antal slag på hullet i forhold til hullets
par, samt eventuelt tildelte slag, er vinder af hullet.
Den spiller der har vundet flest huller vinder matchen.
Hvis begge spillere anvender lige mange slag i forhold
til eventuelt tildelte slag, halveres hullet.

