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Final Blekinge Touren 2014 
 
Genomförande                                                                                                                    
Finalspelet genomförs efter spel och tävlingshandboken avseende seedning till 
poolspelet. Finalspelet spelas över två dagar, finaldag 1 spelas matchspel över 9 hål 2 
pooler per grupp. Ettan i varje pool är klara för final på söndagen och tvåorna spelar 
om 3e platsen. Matcherna på söndagen spelas över 18 hål.  
 
Spelschema  
Se anslaget material i klubbhuset 
 
Regler matchspel 
I regelhandboken, avsnitt III - Spelets regler, handlar regel 2 om matchspel - läs den!   
 
Spelform match 9 hål  
I denna spelform spelas match över 9 hål (matchspelsregler)  Match som är lika efter 9 
hål i poolspel delas och 0,5 poäng utgår till varje spelare. Vid samma antal poäng i 
poolen avgör i första hand inbördes möten. Final och match om 3e pris spelas över 18 
hål och vid lika resultat efter 18 hål avgörs matchen med särspel på hål 16 och18. Den 
som först avgör dvs har färre slag i hålet än den andre vinner.  
 
Allmänt  
I matchspel går spelet ut på att vinna hål. Ett hål vinns av den som hålar bollen på lägst 
antal slag. Har spelare A vunnit två hål står det 2 upp till spelare A. Om spelare B vinner 
tredje hålet reduceras resultatet till 1 upp till spelare A (1 ned för spelare B).   
 
Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma antal slag. En match är vunnen när den 
ena sidan leder med fler hål än det antal hål som återstår att spela.   Ställningen i en 
match anges med uttryck: antal "hål upp" (någon leder med tre vunna hål) 3 upp (den 
andre är 3 ned). Vid lika ställning: "all square".   
 
I matchspel kan man skänka puttar, skänka slag, skänka hål, skänka match. En 
skänkning kan inte avböjas, eller tagas tillbaka. Läs mer i regelhandboken.   
 
Vid ledning från ena sidan med till exempel 4 upp och 3 hål kvar att spela är 
matchen avgjord och rapporteras: 4/3 till vinnaren, vilket betyder 4 upp med 3 hål att gå.  
 
Tveksamheter, tvist och claimning 
Claima: hävda att motspelaren brutit mot en regel, som innebär förlust av hålet, se 
handboken.  Plikten för brott mot en regel i matchspel är oftast förlust av hålet såvida 
inte reglerna föreskriver annat. 
 


