
Åboda Matchplay 2019 

Tävlingsvillkor 

 Matchspelstävling med handicap 

 Max antal 24 st. Först till kvarn! 

 Tävlingen är öppen för alla spelare 22 år och uppåt. Handicap från +8,0 till 36,0. 

Damer 70+ får spela från tee 45 och herrar 75+ får spela från tee 50. I övrigt gäller tee 

50 för damer och tee 58 för herrar. 

 Startavgift 150 kr/person. Betalas i samband med anmälan. 

 Deltagarna lottas in i fyra grupper med sex deltagare i varje grupp. I gruppspelet 

spelas 9-hålsmatcher (alltid hål 1-9). Alla deltagare i respektive grupp möter varandra 

en gång. 

 Poängfördelning: Seger i gruppspelsmatch ger 3 poäng, delad match ger 1,5 poäng. 

Spelas inte matchen delas inga poäng ut till någon av spelarna. 

 Särskiljning på spelarna i gruppen görs genom: 1. Antal poäng, 2. Inbördes möte, 3. 

Exakt handicap vid anmälan till tävlingen, 4. Lottning. 

 Det är båda spelarnas ansvar att matchen i gruppen spelas. Matcherna i gruppen spelas 

i valfri ordning, det viktigaste är att alla matcher i gruppen är spelade vid sista 

speldatum. 

 Lottning till grupperna görs helt fritt. Lottningen genomförs av kansliet. 

 Öppen för anmälan till den 30 april. Efter lottning av grupperna, har alla deltagare 

sista speldatum för gruppspelsmatch den 31 juli. Därefter placering av spelare i 

slutspelsstege, där varje match har cirka tre veckor att spelas på. Spelas inte matcherna 

i slutspelsstegen lottar kansliet matchen. 

 Från varje grupp går de fyra främsta vidare till slutspelsstegen. I slutspelsstegen spelas 

18-hålsmatcher istället för 9-hålsmatcher. 

 Tävlingsledning för Åboda Matchplay är kansliet. Kansliet ger ut kontaktuppgifter till 

deltagare inför gruppspelsmatcher och slutspelsmatcher. 

Totalt 16 spelare vidare till slutspel där spelschema blir enligt följande:  

Åttondelsfinal: 

A1 vs B4 C1 vs D4 

A2 vs B3 C2 vs D3 

A3 vs B2 C3 vs D2 

A4 vs B1 C4 vs D1 

 

Kvartsfinal: 

A1/B4 vs C2/D3 A3/B2 vs C1/D4 

A2/B3 vs C4/D1 A4/B1 vs C3/D2 

 

Semifinal:  

A1/B4/C2/D3 vs A4/B1/C3/D2 A2/B3/C4/D1 vs  A3/B2/C1/D4 

 

Priser: Efter avslutat gruppspel, 1:an i varje grupp vinner 150 kr i presentkort, 2:an i varje 

grupp vinner 100 kr i presentkort.  

Vinnare av hela Åboda Matchplay (slutspelsstegen) vinner 800 kr i presentkort, 2:an 500 kr i 

presentkort och de som tar sig till semifinal (delad 3:a) vinner vars 300 kr i presentkort. 

Prisutdelning för slutspelsstegen sker på höstmötet.  


