TITAN TOUR MATCH PLAY 2019
1:a pris: 10000:2:a pris: 3000:3:e pris Titan Tour avgift 2020
Anmälan: Swish 300:- till 0720-21 17 18 (Johnny Granberg)
Sista anmälningsdag: 21 maj
Resultatrapportering: Mailas till johnny_granberg@hotmail.com
Seedning: Totalt antal insamlade poäng i deltävling 1-3 av Titan Tour avgör vilken seedning man får i
matchspelsträdet. Platsen man får i matchspelsträdet gäller för hela tävlingen, ingen omlottning sker
under säsongen. 1 möter 64, 2 möter 63, 3 möter 62 osv. Om det inte blir 64 anmälda spelare så går
första seedad vidare till omgång 2 om det är 63 anmälda, vid 62 anmälda går även andra seedad
vidare till omgång 2, vid 61 anmälda går även tredje seedad vidare till omgång 2 osv.
Blir det fler spelare än 64 st hamnar dem som inte är topp 64 i kvalskolan. Beroende på hur många
spelare som vill spela i årets matchspelstävling avgör hur många spelare som måste kvala för sin
plats i första omgången.
Ett exempel: Är det totalt 66 spelare som anmäler sig spelar rankad 63 mot rankad 66 om en plats i
omgång 1 och rankad 64 mot rankad 65 om en plats i omgång 1.
Spelomgångar:
Kvalskolan: 28 maj – 2 juni (Salems GK)
1:a omgång (64 spelare) 4 juni – 16 juni (Wäsby GK och Troxhammar GK)
2:a omgång (32 spelare) 18 juni – 30 juni (Frösåker G&CC och Sthlm South)
3:e omgång (16 spelare) 1 juli – 4 augusti (Ullna GC)
Kvartsfinal: 6 augusti – 18 augusti (Bro-Bålsta GK och Haninge GK)
Semifinal: 20 augusti – 1 september (Upsala GK och Wermdö G&GC)
Final: Spelas på Kallfors GK 3/9
Match om 3:e pris: Spelas 3/9 på Kallfors GK.
När var hur:
I första hand är det tänkt att matchen ska spelas tisdagen som är omgångens första speldag i
samband med Titan Tours deltävlingen. Om någon av spelarna har förhinder vid spelomgångens
första tisdag ska matchen spelas vid spelomgångens andra tisdag i samband med Titan Tours
deltävlingen. Går det inte att spela matchen vid någon av spelomgångens två tisdagar kan spelarna
komma överens om att spela matchen vid något annat tillfälle inom bestämda dagar för
spelomgången. Om inte resultat är inrapporterat när spelomgången är förbi kommer matchen att
lottas. Spelar man inte matchen i samband med ordinarie tourdeltävlingar, ska matchen spelas på
någon av det två golfbanor som är aktuella för respektive omgång. (om inte berörda spelare kan
komma överens om spel på en annan golfbana)

Spelform:
Matchspel 18 hål med handicap. Ett exempel: I matchen får ena spelaren 10 slag efter slope och
motståndaren får 8 slag efter slope, alltså två slags skillnad mellan spelarna. Dessa slag tas ut på
hålen med index 1 och 2. Lika efter 18 hål: Sudden death spelas från hål 1 med lika handicap
förutsättningar som under första 18 hålen. Hade man extra slag på hål 1 har man det även i sudden
death. Om golfklubben inte tillåter fortsättning från hål 1 så är det upp till berörda spelare att
komma överens om hur man ska avgöra matchen.
Lika efter 18 hål i finalen: Sudden death spelas från hål 1.

