Regler för Sommarparet
Allmänt

Sommarparet spelas som Bäst/Sämstboll-poängbogey-match.
Gruppindelning
Sommarmatchen startar som gruppspel. Vinnaren i respektive grupp och bästa tvåan går till
slutspel.
Bästa tvåan blir det lag som har flest poäng, i andra hand målskillnad, i tredje hand flest vunna
hål i fjärde hand lottning.
Speltid, matchflytt och WO
Lagen kontaktar varandra direkt efter erhållen lottning och bestämmer speltid inom
tidsramen för aktuell omgång. Båda lagen ansvarar för att kontakt med motståndarlaget tages
omedelbart. Kan inte lagen komma överens om lämplig tidpunkt eller bana skall lagledaren i
det lag som står först i startlistan snarast kontakta tävlingsledningen. Har man bestämt tid för
spel (datum och klockslag) och något lag sedan oberoende av orsak vill byta tid (inom
deadline för omgången) är det upp till motståndarlaget att gå med på detta. Om båda lagen vill
flytta en match till senare matchtillfälle ska detta rapporteras in till tävlingsledningen.
En stark rekommendation är att alla matcher bokas in direkt när ni fått spelprogrammet.
Observera att det går alldeles utmärkt att spela matcherna före utsatt spelvecka om det
passar bättre tidsmässigt.
Poängberäkning
Spelformen är Bäst/Sämstboll-poängbogey-match. Detta innebär att för varje hål jämförs den
bästa och den sämsta poängen i laget med den bästa och sämsta poängen hos
motståndarlaget. Spelarna spelar på sitt handicap och det är poäng som räknas, ej antal slag.
Exempel: I lag 1 spelar Kalle och Nisse, i lag 2 spelar Lisa och Alf.
Vi följer deras match i 4 hål, se nedan:
Hål 1
Hål 2
Hål 3
Hål 4

Lag 1
Kalle, 3 poäng
Nisse, 0 poäng
Kalle, 0 poäng
Nisse, 0 poäng
Nisse, 3 poäng
Kalle, 1 poäng
Nisse, 3 poäng
Kalle, 3 poäng

Lag 2
Lisa, 2 poäng
Alf, 1 poäng
Alf, 1 poäng
Lisa, 0 poäng
Lisa, 3 poäng
Alf, 1 poäng
Lisa, 2 poäng
Alf, 1 poäng

Matchpoäng
1-1
0-1
0-0
2-0

Ställningen efter fyra spelade hål är 3-2 till lag 1
Matcher i gruppspelet
Matchen omfattar 18 hål och kan sluta oavgjort i gruppspelet. En enskild match kan vara
avgjord innan sista hålet. Alla hål skall dock spelas klart då målskillnaden kan ha en
avgörande betydelse i serietabellen. Alla poäng i matchen räknas, d.v.s. ingen kvittning av
poäng.
Resultatet rapporteras hur många hål man vunnit och förlorat, tex 8-3.

Hemmalag som ej tagit kontakt inom den utsatta tidsperioden förlorar matchen med
5-0. Om lagen inte kan hitta en speltid slutar matchen 0-0 och inget utav lagen får något
poäng.
Seger i en match ger 3 poäng och delad match ger 1 poäng. Ospelade matcher i gruppspelet
kommer inte att lottas, och spelarna får ej heller någon poäng från dessa matcher. Särskiljning
i gruppspelet: Hamnar 2 eller flera spelare på samma antal poäng, så avgörs placeringen i
gruppen genom särskiljning i följande rangordning: (i) Inbördes möte. (ii) Bästa Målskillnad
(vunna minus förlorade hål). (iii) Flest vunna matchpoäng. En eventuell WO (walk over)
räknas som seger med 5/0.(iiii)
Semifinal och final
Slutspelet avgörs som Bäst/Sämstboll-poängbogey-match precis som i gruppspelet. Matchen
skall avgöras i slutspelet. I utslagningstävlingen är matchen avgjord då den ena sidan har fler
poäng än vad det finns att spela om.
Skulle matchen vara lika efter 18 hål, spelas skiljehål s.k. "sudden death" med början på hål1.
Resultatrapportering
Hemmalaget ansvarar för att resultatet inrapporteras till tävlingsledningen senast dagen efter
genomförd match. Spelprogram, resultat och tabeller finns på denna adress
https://www.cupsupport.se/cup/visa_cscupspel.php?Cupnr=4409.
Tävlingsledning
Mikael Pihl 070-8764957, mikael.pihl@telia.com.

