SØLLERØD POKALEN

Hulspilsturnering for singler og for par!
Golf, som golf bør spilles når det skal være spændende hele vejen.
Afprøv dine evner i den klassiske match form, hvor du kun har én modstander
og hvor I kæmper mod hinanden om
overtaget og sejren, hul for hul.
Spændende og underholdende golf, hvor et enkelt dårligt hul ikke ødelægger
muligheden for en god runde med chance for at vinde.
Man er ikke ude af spillet før, der er puttet ud på sidste hul
eller, hvis man er uhjælpeligt bagud.
Start mandag den 18. maj og finale søndag den 20. september
Turneringsbetingelser kan ses nedenfor.
Tilmelding via GolfBox senest torsdag den 14. maj kl. 14.00.
Turneringsfee for singlerækken er 100,- kr. og for parrækken 200,- kr. pr par.
Alt under forudsætning af, at Mette Frederiksen tillader golfturneringen.
Matchledere:
Flemming Rydahl
Carsten Holm

tlf. 30860740
tlf. 26356980

mail: flemmingrydahl@hotmail.com
mail: carsten.holm@live.com

Turneringsbetingelser
Søllerød Pokalen, Single-hulspil
Spilafvikling: Turneringen afvikles som hulspil i 1 eller flere HCP-rækker afhængig af antallet af
tilmeldinger. Der anvendes fuldt spillehandicap.
Matchledelsen bestemmer evt. rækkeopdeling på baggrund af tilmeldingerne.
Handicapgrænser er max EGA HCP 31,6 for damer og max. 33,1 for herrer. Ved højere
hcp spilles fra 31,6 / 33,1.
Herrer spiller fra tee 57 og damer spiller fra tee 50.
Juniorer kan ikke deltage.
Der må ikke benyttes substitut.
Forskellen mellem de 2 spillernes antal tildelte slag tildeles spilleren med højeste HCP,
og fordeles ud på hullerne efter scorekortets slagnøgle.
Der spilles efter cup-systemet med nedenstående terminer:
Runderne skal være afviklet efter denne plan:
1. runde senest 31. maj
2. runde senest 21. juni
3. runde senest 19. juli
4. runde (kvartfinaler) senest 16. august
5. runde (semifinaler) senest 6. september
Finale d. 20. september
Turneringsskemaet bliver lagt på nettet og ophængt i informationsgangen senest
søndag den 17. maj med spillernavne anført for så vidt angår kvalifikationsspil og 1.
runde spil.
Matchresultatet anføres i skemaet, som er opslået i informationsgangen, umiddelbart efter afviklingen
af matchen med navn på vinder samt resultat. Eks. 4/3.
Er matchen vundet uden kamp anføres wo (walkover) 2/0.
Ved lige stilling efter 18 huller, fortsættes på hul 1. – 2. – 3. – 4. osv. med fortsat tildeling af slag som
ovenfor nævnt, indtil der foreligger en afgørelse, som noteres som f.eks.: 19. hul.
Finalen afvikles på samme dag som klubmesterskaberne søndag d. 20. sept.
(Dette kan ændres af turneringskomiteen fx hvis blot én af spillerne er med i klubmesterskaberne)
Hvis en spiller under vejs i turneringen bliver klar over, at han ikke kan overholde kommende
tidsfrister eller spille på finaledagen, skal han straks give walkover til kommende modstander
Spillerne aftaler indbyrdes spilledatoer, bortset fra finalen. Lykkes det ikke at aftale en spilledato,
spilles matchen på sidst mulige spilledag inden kl. 18. Møder kun én spiller op, vinder denne spiller.
Sekretariatet vil være behjælpelig med at booke en aftalt match i Golfbox. Hvis aftalen senere ændres
af parterne, meddeles dette til sekretariatet, og spillerne sørger selv for at booke den nye aftale i
Golfbox.

Turneringsbetingelser
Søllerød Pokalen, Par-hulspil
Spilafvikling: Turneringen afvikles som ”High and Low” hulspil i 1 eller flere HCP-rækker afhængigt af
antallet af tilmeldinger. Der anvendes fuldt spillehandicap.
Matchledelsen bestemmer evt. rækkeopdeling på baggrund af tilmeldingerne.
Handicapgrænser er max EGA HCP 31,6 for damer og max. 33,1 for herrer. Ved højere
hcp spilles fra 31,6 / 33,1.
Herrer spiller fra tee 57 og damer spiller fra tee 50.
Juniorer kan ikke deltage.
Der må ikke benyttes substitut.
Forskellen mellem mellem laveste antal tildelte slag og hver af de øvrige 3 spilleres antal
tildelte slag gives til de respektive spillere, og fordeles på hullerne efter scorekortets
slagnøgle.
På hvert hul sættes hvert holds laveste (Low), henholdsvis højeste (High), nettoscores op
mod hinanden, og for hvert par gives der på hvert hul følgende mulige resultater: Man vinder
2, man vinder 1 og taber 1, man vinder 1 og deler 1, man deler 2 eller man taber 2.

Der spilles efter cup-systemet med nedenstående terminer:
Runderne skal være afviklet efter denne plan:
1. runde senest 31. maj
2. runde senest 21. juni
3. runde senest 19. juli
4. runde (kvartfinaler) senest 16. august
5. runde (semifinaler) senest 6. september
Finale d. 20. september
Turneringsskemaet bliver lagt på nettet og ophængt i informationsgangen senest
søndag den 17. maj med spillernavne anført for så vidt angår kvalifikationsspil og 1.
runde spil.
Matchresultatet anføres i skemaet, som er opslået i informationsgangen, umiddelbart efter afviklingen
af matchen med navn på vinderpar samt resultat. Eks. 6/2.
Er matchen vundet uden kamp anføres wo (walkover) 2/0.
Ved lige stilling efter 18 huller, fortsættes på hul 1. – 2. – 3. – 4. osv. med fortsat tildeling af slag som
ovenfor nævnt, indtil der foreligger en afgørelse, som noteres som f.eks.: 19. hul.
Finalen afvikles på samme dag som klubmesterskaberne søndag d. 20. sept.
(Dette kan ændres af turneringskomiteen fx hvis blot én af spillerne er med i klubmesterskaberne)
Hvis et par under vejs i turneringen bliver klar over, at de ikke kan overholde kommende tidsfrister
eller spille på finaledagen, skal de straks give walkover til kommende modstander
Spillerne aftaler indbyrdes spilledatoer, bortset fra finalen. Lykkes det ikke at aftale en spilledato,
spilles matchen på sidst mulige spilledag inden kl. 18. Møder kun ét par op, vinder dette par.
Sekretariatet vil være behjælpelig med at booke en aftalt match i Golfbox. Hvis aftalen senere ændres af
parterne, meddeles dette til sekretariatet, og spillerne sørger selv for at booke den nye aftale i Golfbox.

