Foursome Parmatch 2021
Proportioner
Foursome Parmatch, er, i Maribo Sø Golfklub, en turnering, der afvikles som hulspilsmatcher.
Der spilles i indledende grupper, hvor 1 og 2 fra hver gruppe går videre. Dette fortsætter indtil der kun er én gruppe
tilbage. I denne sidste gruppe spilles der om 1. -4. plads.
Foursome er en spille form hvor parret spiller med én bold, og vælger hvem der tee’er ud på henholdsvis lige og
ulige huller. Efter tee-slag skiftes man til at spille bolden indtil den er i hul. Det anbefales, såfremt man er det
mindste i tvivl, at man går ind på DGU’s hjemmeside, eller bruger regelbogen for spilleren, og læser op på reglerne
for FourSome samt for regler for hulspil, da det til enhver tid er den enkelte spillers ansvar at kende, samt
overholde, gældende regler.
Der spilles med beregnet spillehandicap (sph), som beregnes ud fra følgende formel. Spilleren med lavest SPILLEhandicap (antal slag) vægter 60 procent mens makkeren vægter 40 procent. Efter beregning for hver spiller, lægges
disse 2 tal lægges sammen, og først derefter rundes der op eller ned til hele antal slag. Afrundig sker efter
almindelige op- og nedrundingsregler. Er der overskydende slag til ét af parrene, tildeles disse ekstra slag på huller
startende med sværeste hcp-nøgle.
OBS-OBS-OBS: Tee-sted! Alle spiller, til enhver tid, fra det tee-sted som på spilledagen tildeles af Golfbox. Print et
scorekort ud på spilledagen, og du kender både tee-sted og spillehandicap.

Afvikling af matcher aftales indbyrdes, og man reserverer selv tid i Golfbox.
1) Alle matcher afgøres efter almindelige hulspilsregler, og resultat skives på matchtavlen. For alle matcher, i
alle runder, gælder, at! Står man lige efter 18 huller afgøres matchen ved ”Play Off” på hul 9 (igen og igen til
et par vinder hullet) og resultat af denne Play Off skrives som 1/0 til det vindende par. ”Play Off” SKAL afgøres
straks efter afslutning på den ordinære match.
Gruppeoversigt, med resultatfelter, er ophængt på opslagstavle, i mellemgangen.
Bemærk: Buggy må ikke benyttes uden særlig tilladelse fra matchleder. Tilladelse vil kun kunne opnås af
helbredsmæssige årsager og tildeles kun denne person og IKKE parret.
Såfremt der benyttes scooter, eller lignende, skal dette meddeles matchledelse.
Ps.: Det er god skik at runde matchen af ved at vinderne giver en trøste-omgang og sige tak for kampen.
1. runde skal være afviklet senest: xx/xx-2021
2. runde skal være afviklet senest: xx/xx-2021
3. runde skal være afviklet senest: xx/xx-2021

Finale-runde skal være afviklet senest: xx/xx-2021
Præmieoverrækkelse vil ske xx/xx-2021
OBS: Såfremt der er problemer med enighed om afvikling af en match, eller andre spørgsmål, kan I kontakte matchledelsen.

Matchleder: Villy 20217413 mail: profil@smilemail.dk (mail besvares hurtigst muligt).

