
Matchspel  Regler 

Seniorkommittén informerar om regler för Matchspel  
1. Anmälan skall göras på KDrGK:s hemsida senast 15 juni 

2. Avgift för deltagande i Matchspel är 50 SEK 

3. Seniorernas matchspel spelas i max 5 omg + final.  

• Samtliga matcher måste spelas inom den period som anges på spelschemat 

• Max 32 deltagare,  

• omgång 1 före sista juni, omgång 2 före 15 juli, omgång 3 före 15 augusti, omgång 4 
före sista augusti, omgång 5 före sista september,  

• finalomgång före säsongsavslutning oktober. 

4. Regler om kallelse till Match: Alla deltagare uppmanas att ta kontakt med varandra för 
att hitta ett speltillfälle men spelaren med lägst handicap vid anmälningstillfället är 
ytterst ansvarig för detta.  

Kan inte spelarna komma överens om lämplig tidpunkt kan tävlingsledningen fastställa 
speldag och starttid. 

5. Regler för W.O. respektive Diskvalificering: 

Spelare som infinner sig ensam på första tee beredd att spela vinner på walk over, W.O. 

Infinner sig ingen av spelarna så bedöms matchen vara oavgjord vilket medför 
diskvalifikation för båda spelarna 

6. Regler vid oavgjord Match efter 18 hål:  

Om matchen inte är avgjord efter 18 hål så spelas den vidare som ”sudden death” från 
hål 1, följt av hål 2 o s v tills vinnare har korats 

7. Rapportering av resultat: Vinnaren av Match är ansvarig för att resultat förs in på 
spelschemat som finns uppsatt på anslagstavlan utanför Gymmet/Herrarnas 
omklädningsrum eller anmäler resultatet till Matchspelansvarig i Seniorkommittén 

8.  Vi spelar Match med handicap vilket innebär att spelaren med den högre handicapen 
erhåller hela skillnaden mellan de bådaspelarnas handicap. Spelaren med den lägre 
handicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicap en fördelas 
enligt index på hålen i stigande följd. Notera gärna på scorekortet på vilka hål slagen 
faller ut. 

9. Honnör: Den spelare som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om hålet delas 
behåller den spelare honnören som hade den på föregående hål.  

10. Plikt i matchspel: Plikt i Matchspel för brott mot en golfregel är förlust av hålet. 

 


