
Regler for Old Boys Vinterturnering 2022/2023

Vi spiller Hulspil Round Robin (alle mod alle) med 12 spillere i hver række, dvs i alt maksimalt 11 matcher

Det koster 50 kr. at være med og hele indskuddet går til præmier. Betaling via MobilePay 21644616

A-rækken spiller fra Tee 57 - B-rækken fra Tee 52 - C-rækken fra Tee 49 (kun 9 huller)

Det er tilladt at aftale indbyrdes, inden matchen, at der - i tilfælde af dårligt vejr - spilles færre huller end 18 fx 9,12,14

Det er også tilladt - hvis begge spillere accepterer det før matchen - at spille fra andet Tee-sted, fx 52, 49, 45!

Dersom B- og C-rækken slåes sammen, må der maksimalt spilles 9 huller når modstanderen er fra C-rækken

Antal ekstra slag?

I hulspil multipliceres differencen i antal tildelte slag (SPH) med 7/8. Hvis for eksempel Spiller A

har 30 slag på banen og Spiller B har 10 slag på banen = differencen er på 20 slag

Spiller B skal således give Spiller A (7/8x20 =17,5) dvs 18 slag = 1 slag pr hul.

Slagene fordeles efter hcp-nøglen, dvs hvis der f.eks. kun skal gives 5 slag, så gives disse på

hullerne med hcp-nøgle 1, 2, 3, 4 og 5 = hullerne 4, 5, 7, 11, 17 på vores bane

Points

Vundet match giver 2 point til vinderen og 0 til taberen.

Halveret match giver 1 point til hver matchdeltager.

Resultaterne af hver match 

Resultaterne af hver match meddeles til matchledelsen via tgp@tgptours.com af vinderen

Vinder + Præmier

Den spiller med flest point vinder en flaske 'single malt' whisky og til nr. 2 og 3 i hver pulje er der vin *)

I tilfælde af pointlighed tæller den indbyrdes match dobbelt

Ender 2 eller flere med samme points og indbyrdes match er endt uafgjort vægtes flest vundne huller i alt

Med flest vundne huller menes, at vi lægger alle resultater sammen og den der har højeste score 

sammenlagt vinder. Fx. hvis man har vundet 3/2, 4/3, 2/0 - så har man i alt en score på 3+4+2=9.

*) Præmie til både nr. 2 og 3 forudsætter, at der er minimum 11 spillere i rækken

Alle matcher skal være afviklet senest 28. marts 2023. Når man det ikke, bliver spillerne taberdømt.

Hvis klubben igen indfører måttepåbud skal dette følges.

Hvis måttepåbud ikke indføres, er det tilladt at tee-op på fairway.

I hulspil er traditionen, at vinderen betaler en skænk efter matchen


