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•

Äskya-Slaget spelas i turnerings-format mellan 2 st spelare över 18 hål.

•

Spelformen är matchspel singel med hcp. Så alla kan spela mot alla oavsett vilket hcp
man har. Vilken motståndare man får möta i första matchen lottas av tävlingsledningen,
så detta är en jättebra möjlighet att få spela tillsammans med någon man inte brukar.
Varje omgång ska spelas mellan angivna datum.
Det är självklart ok att spela sin match innan utsatt datum om det är möjligt.

•
•

Översta spelaren har hemmamatch och kontaktar sin motståndare för att bestämma
speldatum. Alla spelare får kontaktinformation av tävlingsledningen.
Båda spelarna har gemensamt ansvar att matchen spelas innan sista speldatum.
O.B.S tänk på att det kan vara svårt att hitta ett bra datum som passar båda, om ni
väntar för länge med att kontakta varandra.

•

Ej tillåtet att spela sin match efter sista speldatum, då detta medför att de tävlande i
nästa spelomgång får färre dagar till sitt förfogande.

•

Om matchen ej är spelad vid sista speldatum lottas den av tävlingsledningen.

•

Segraren från varje match går vidare till nästa omgång.

•

Förlorar man första matchen i A-gruppspelet går man vidare in i B-finalspelet.
Alla är på så vis garanterade minst 2 st matcher.

•

Förlorarna från semifinalerna i A-spelet går vidare till match om 3:e pris.

•

Segraren av matchen ser till att resultatet skrivs upp på turnerings-schemat inne i
klubbhuset direkt efter avslutad match, enligt följande exempel:
Per Persson – Petra Pettersson 3-4

•

Matcher som ej har avgjorts efter 18 hål fortsätter på hål 1 och vidare tills matchen är
avgjord.

•

Anmälningsavgiften är 250 kr och skall vara betald innan första matchen spelas.
Den betalas på kansliet eller till Swish-nummer 1233034394.
Glöm inte uppge namn vid Swishbetalning.

Räkne-exempel för matchspel:
Per har hcp 4,5 och möter Petra som har hcp 15,8. Enligt slopetabellen får Per 7 slag och Petra
19 slag. När de 7 slagen som Per får dragits bort från Petras 19 återstår 12 slag.
På de hål som har index 1-12 får Petra använda 1 extraslag jämfört med Per för att dela hålet.
Vid utslaget på hål 15 (index 9) leder Petra matchen med 3-0. Per och Petra gör båda en
bogey och Petra vinner hålet (1 extraslag). Nu har Petra vunnit matchen med 4-3.

