Inför Unipeg Cup
Vad är matchspel och vad gäller avseende de olika spelformerna?
Först lite grundläggande information
Det finns tre spelsätt; 1) Singel/individuellt, 2) Par (foursome, greensome, fyrboll m fl) och 3) Lag (scramble m fl).
Det finns två speltyper; 1)Matchspel och 2) Slagspel (slagtävling, poängbogey, bogeytävling och slaggolf).
Ett spelsätt plus en speltyp ger en spelform.
I parspel bildar två spelare (idag varje klubb) en sida, är varandras partners och spelar på en boll eller varsin boll
i samma boll. I singelspel bildar varje spelare en sida.
I matchspel:
 Hcp räknas netto, d v s spelaren med lägst shcp har inga slag och övriga spelare har lika många slag som
skillnaden mellan eget shcp och den med lägst shcp.
 De slag som en spelare har får används på hålen efter hålens index. Är skillnaden i shcp t ex 3 slag får
spelaren (i dagens tävling) använda dem på hål 3 (index 1), hål 11(index 2) och hål 2 (index 3).
 Är varje hål en avslutad ”tävling”. Den som har minst antal slag vinner hålet oavsett antal slag. Ett hål kan
delas.
 Är det tillåtet att skänka en putt men den skänkta putten räknas som ett slag.
 Avbryts spelet på hålet när ena sidan vunnit hålet.
 Summeras resultaten på hålen netto. Har ena sidan 2 hål upp och den andra sidan vinner nästa hål har den
förstnämnda sidan 1 upp efter de då spelade hålen.
 Avbryts (normalt) matchen när ena sidan inte längre kan vinna. Om en spelare har 3 hål upp efter 16 hål
vinner spelaren med 3/2 (2 står för återstående hål att spela). En match kan sluta oavgjord.
Nu till dagens tävling - Unipeg Cup
Vi ska spela matchspel och, utgående från det hål du börjar på, först spela 6 hål fyrboll/bästboll + 6 hål
greensome i par och avsluta med 6 hål singel.
I fyrboll räknas shcp enligt slopen (d v s vi avstår från att multiplicera shcp med 0,9). Varje sida spelar var sin
boll. Det bästa resultatet på varje hål räknas som sidan resultat på hålet. Segrande sida totalt i fyrboll får 1
poäng till sin klubb.
I greensome räknas sidans shcp efter det att, i den här tävlingen, varje sida summerat sina shcp och delat med 2
samt avrundat resultatet till närmaste högre heltal (t ex 13,5 ger shcp 14).
Båda spelarna slår ut på varje hål och väljer därefter med vilken av bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog
ut den valda bollen spelar nästa slag och därefter var annat slag. Därmed avslutar varje sida hålet med endast
en boll. Pliktslag påverkar inte spelordningen. Pliktslag innan man valt boll är kopplat till respektive boll. Man
kan, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna. Segrande sida totalt i greensome
får 1 poäng till sin klubb.
I singelspelet spelar de två i bollen med lägst shcp från varje klubb respektive de med högst shcp mot varandra.
De segrande sidorna totalt får 1 poäng var till sin klubb. I singelspelet är det alltså 2 poäng som står på spel.
I fyrbollen och i greensome finns det ingen anledning att avbryta spelet om någon sida har vunnit efter 4 eller 5
hål. I singelspelet må ni avbryta då någon sida vunnit, särskilt om ni har lång väg att gå tillbaka till klubbhuset.
Totalt är det i varje boll om 2 + 2 spelare 4 poäng att kämpa om.
Lycka till!
Tävlingsledaren/lagledaren

