MANNEKLUBBEN Maribo Sø

MATCHPROPORTIONER 2021
Hver onsdag i sommerhalvåret arrangeres en match, som er tællende i sommerturneringen
medmindre andet fremgår af matchprogrammet.
Man kan tilmelde sig matchen på golfbox til og med tirsdag kl. 18.00.
Seneste tidspunkt for at tilmelde sig matchen med spisning er søndag kl.18.00.
Tilmelding kan ske via Golfbox.
Der spilles 18 huller skiftevis slagspil og stableford. Der spilles i 2 rækker (A og B) skæringspunktet
for fordelingen mellem A og B er i 2021 et HCP på 21.
Det er frivilligt for B-spillere at spille slagspil. Dette skal meddeles markøren på 1. tee, og markeres
tydelig på scorekortet med ”stableford”. Det betyder, at spilleren ikke kan opnå point til
sommerturneringen.
Kun scorekort afleveret senest kl. 18.55 tæller med i dagens match og sommerturneringen.
Resultater opdateres løbende på Manneklubbens hjemmeside.
Hvis programmet giver plads, afvikles der den første eller sidste onsdag i måneden en
Månedsmatch over 18 huller med præmier. Resultatet fra denne match tæller også med i
sommerturneringen.
Der afvikles præmieoverrækkelse så snart alle hold er kommet ind. Spisning til månedsmatch
begynder senest kl. 19.00, hvis alle som er tilmeldt spisning er kommet ind. Der holdes spisepause,
hvis præmier ført uddeles efter kl. 19.00.
Hvis vejret tillader det, arrangeres der en åbningsmatch sidste onsdag i marts. Denne afvikles som
en månedsmatch. Der spilles efter de regler, som er fastsat for banen.
Der gives henholdsvis 6-5-4-3-2-1 point til de 6 bedste i hver række i den gennemgående
sommerturnering. Ved lige point er det mindste handicap, som vinder. Hvis der stadig er lighed,
deles placeringen.
Ved skift mellem de 2 rækker, deltager man i begge rækker, dog kun med de point, der er optjent i
den enkelte række. Ved kåring af årets Manneklub mester medtages dog alle opnåede point.
Alle scorekort afleveres til matchleder efter matchen. Alle runder er tællende.
Bestyrelsen.

