MjølnerKnæjterne
Hulspilsturnering 2021 - Turneringsbetingelser - Round Robin
Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Ishøj Golfklubs Herreklub.
Max. antal deltagere er 64. (Først til mølle)
Turneringsfee: INGEN.
Der spilles hulspil fra tee 60 med fuldt hcp. over 18 huller.
Der spilles en Round Robin bestående af 16 puljer med 4 spillere i hver pulje.
Alle møder alle hvilket giver 3 kampe til hver.
Der gives 2 kamppoint for vundet kamp og 0 kamppoint for tabt kamp.
Uafgjort runde afgøres ved sudden death (Hul 1, 2, 3, osv)
Såfremt den ene spiller beslutter at give den anden spiller matchen, beregnes resultatet
således, at modstanderen gives så mange af de efterfølgende huller, der skulle til for at
afgøre matchen, såfremt den blev færdigspillet på normal vis.
Round Robin runden spilles i perioden 3. maj 2021 til 4. juli 2021.
I tilfælde af, at 2 spillere slutter med samme antal kamppoints, afgøres placeringen af
resultatet af indbyrdes kamp.
I tilfælde af, at 3 spillere slutter med samme antal kamppoints, afgøres placeringen
efter følgende prioritering:
1. Samlet ”up’s” fra spillede vundne matcher i puljen. Vinder man 7/5 tælles 7.
Vinder man 3/2 tælles 3 osv.
2. Laveste handicap
De 2 bedste i de 16 puljer går videre til slutspillet hvor der spilles i efter cup-systemet.
Slutspillet afvikles i perioden 5. juli 2021 til 28. oktober 2021.
Spillerne i de enkelte matcher har selv ansvar for at aftale og afvikle deres matcher
indenfor hver rundes fastsatte periode.
Umiddelbart efter afvikling af en match skal resultatet meddeles til Turneringsleder via
mail til: herreklub@ishojgolfklub.dk
Kan også meddeles på SMS til 61405150.

MjølnerKnæjterne
Puljeinddelingen til Round Robin (1. runde) offentliggøres senest mandag den 3. maj
2021.
Turneringen afvikles efter de af Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews´ senest
vedtagne golfregler og Ishøj Golf’s gældende lokalregler.
Tvister: Hvis en match IKKE er afviklet inden sidste frist for runden, eller hvis spillerne
ikke kan blive enige om en spilledato inden for de fastsatte tidsrum trækker
Turneringsansvarlig lod om hvem der vinder den pågældende match.
I øvrigt afgøres eventuelle tvister af Turneringsansvarlig.
Turneringsansvarlig:
MjølnerKnæjternes Bestyrelse, herreklub@ishojgolfklub.dk
Turneringsleder:
Peter Bundgaard Hansen, 6140 5150, pbh@youseeme.dk

