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Info om NM Match, Drammen GK 1-3/7-2017

Spilleoppsett:
Dag 1 lørdag: tre første runder puljespill
Dag 2 søndag: to siste runder puljespill
Dag 2 søndag: første runde sluttspill (åttendelsfinaler)
Dag 3 mandag: resterende runder sluttspill (kvartfinale, semifinale og finale). Sistnevnte finalerunde kun for de fire
beste herrer og damer.
I puljespillet er tanken at alle spillerne i en pulje spiller alle matchene dag 1 på banens ene sløyfe. Dag 2 spilles de
resterende matchene i puljen på banens andre sløyfe.
Dette for å gjøre det mest mulig forutsigbart for spillerne i en pulje, slik at de vet at i dag skal vi spille alle matchene
våre fra f.eks. hull 1. Det er også ca. 15 min forskjell i spilletid mellom første og siste ni hull.
I sluttspillet spiller man annenhver match på første og siste ni hull.
De som startet tidlig dag 1 starter sent dag to og omvendt.

Shoot-out

En match som er AS (all square) etter ni hull avgjøres ved en shoot-out for å kåre vinner av matchen.
Denne shoot-out gjennomføres utenfor banen for å unngå stopp i spillet, kø og forsinkelser.
På nedre del av driving rangen vil shoot - outen finne sted.
Avstand fra tee til green er ca. 100 meter og det vil være målt opp avstandsirkler på
1 m – 2 m og 3 m, slik at det skal bli lett å se hvem som ligger nærmest flagget.
Det er closed too pin som gjelder, (den som er nærmest flagget vinner)
Er det etter 1. slag fra begge spillere lik avstand fra flagget, må spillerne slå enda et slag for å avgjøre.
Skulle det enda være lik avstand fra flagget, vil loddtrekning avgjøre, hvem som går av med seieren.

Mat og drikke

Restaurant er åpen fra kl. 07:00 alle turneringsdager.

Hotell
Clarion Collection Hotel Tollboden, tlf 32 80 51 90
Pris på overnatting:
Kr. 700,- enkelt rom, frokost, kveldsmat
Kr. 900,- dobbeltrom, frokost og kveldsmat
kr. 1200,- trippelrom, frokost og kveldsmat
Comfort Hotel Union Brygge, tlf 32 21 70 00
Pris på overnatting:
kr 750,- i enkelt rom inkl frokost
kr 450,- pr person i dobbeltrom frokost
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Forskjeller mellom MATCHSPILL og SLAGSPILL
Regel 2-4, Gi neste konkurranse, hull eller slag
Denne regel gjelder kun i Matchspill og tilsvarende finnes ikke i Slagspill.
Regel 3- 2, Unnlate å hulle ut
I Slagspill blir spilleren diskvalifisert (unntatt i Stableford konkurranser).
Regel 2-5 og 3-3, Tvil om fremgangsmåte
Matchspill: Det må gjøres et krav ovenfor sin konkurrent, komiteen avgjør.
Slagspill: Det kan spilles to baller og rapportere til komiteen for avgjørelse.
Regel 6-6, Scoring i slagspill.
Alle regler i forbindelse med føring, signering og levering av scorekort gjelder kun Slagspill.
Regel 6-8, Spilleavbrudd.
Dette er strengt regulert i Slagspill og kan gi disk. I Matchspill kan spillerne bli enige om å avbryte spillet med
mindre dette forsinker konkurransen.
Regel 7-1, Trening på banen før eller mellom runder.
Matchspill: Tillatt.
Slagspill: Gir disk.
Regel 9-2b, Feil informasjon om antall brukte slag.
Matchspill: Tap av hull.
Slagspill: Ingen straff.
Regel 10-1c og 10-2c, Spill utenfor tur.
Matchspill: Motspiller kan tilbakekalle slaget.
Slagspill: Ingen straff.
Regel 11-4, Spill fra utenfor utslagsstedet
Matchspill: Ingen straff, men motspiller kan tilbakekalle slaget.
Slagspill: To straffeslag, slaget annulleres og spiller må spille om fra korrekt sted.
Regel 18-3 og 18-4, Ball i ro flyttet av motspiller/medkonkurrent, dennes caddie eller utstyr.
Matchspill: Motspilleren har pådratt seg ett straffeslag, og ballen må legges tilbake.
Slagspill: Ingen straff, og ballen må legges tilbake.
Regel 19-3 og 19-4, Ball i bevegelse forandret retning eller stoppet av
motspiller/medkonkurrent, dennes caddie eller utstyr.
Matchspill: Spilleren kan kansellere slaget eller spille ballen som den ligger.
Slagspill: Ballen spilles som den ligger.
Regel 19-5, Ball i bevegelse forandret retning eller stoppet av annen ball
i ro på puttinggreenen.
Matchspill: Ingen straff.
Slagspill: To straffeslag.

