
STATUTER   
gällande vandringspris i UPPLANDSMATCHEN för damseniorer 2017. 
 
Tävlingen är öppen för alla klubbar/anläggningar tillhörande Upplands Golfförbund. 
Klubb och anläggning har i den fortsatta texten lika innebörd. 
Varje klubb har rätt att representera med 2 lag. 
Vid 2 lag från en klubb tävlar lagen i olika regioner. 
Spelare skall vara damsenior. 
Tävlingen spelas som matchspel över 18 hål. Vunnen match ger 2 poäng, delad match ger 
1 poäng och förlorad match ger 0 poäng.  
Ett lag kan vid ett matchtillfälle uppnå högst 4 poäng. Poängen adderas. 
Varje lag representeras vid varje speltillfälle av två spelare, en från A-klass och en från B-
klass, Distriktet indelas årligen i regioner beroende på antalet anmälda lag.  
 
Vid exceptionellt dåligt väder avgör tävlingsledningen om spelet skall avbrytas. 
Beslut fattas av tävlingsledare eller motsvarande på den klubb där matchen spelas,  
Om spelet avbryts räknas matchen som delad. Dock gäller eventuellt given w o. 
Om spelet ställs in, räknas matchen som uppskjuten. Hemmaklubben skall arrangera ett 
nytt matchtillfälle så snart som möjligt. Skulle detta inte vara möjligt får lagen 0 poäng.  
Regionsegrare är  

1 laget med högsta poäng,  
2.a om två lag har samma poäng vinner det lag som vann inbördes möte   
2.b  om vinnare ej avgjorts enligt 2.a spelas en avgörande foursome match mellan 
 lagen, 
2.c om 2.b av praktiska skäl inte är möjligt avgör lotten. 
3. om fler än två lag har samma poäng avgörs regionfinal genom foursome  
 scratch slagtävling mellan de aktuella lagen 

Segrande lag i varje region möts i foursome match i finalspel på neutral bana.  
Om fler än två regionsegrare finns avgörs finalen genom foursome scratch slagtävling mellan 
de aktuella lagen. 
 
Vinnarlagets klubb arrangerar kommande års matchspel. Arrangerande klubb ansvarar för  
att skicka ut inbjudan, att spelprogram för matchspelet upprättas och att matchresultaten 
redovisas.  
 
Handicap 
Följande handicapgränser gäller: A-klass max 20,9, B-klass 21,0 – 36,0. 
Om A-klasspelare saknas får spelare med högre hcp spela på 20,9 i A-klassen. 
 
Anmälningsavgift 
Beslutad anmälningsavgift, 800 kr / lag, kommer att faktureras av UGF. Anmälan är 
bindande. 
  
Arrangemang 
Efter avslutat matchspel meddelar ansvarig tävlingsledare matchresultaten enligt givna 
instruktioner. Varje klubb skall stå för ett matchtillfälle per lag under säsongen. Klubb som 
har hemmamatch ansvarar för att tävlingsledare till matchen utses. 
Vid udda antal deltagande lag i någon region beslutar arrangörsklubben om lag   
står över matchtillfälle. 
Avslutningsspelet, där alla som varit med och spelat i Upplandsmatchen har rätt att delta, 
spelas som poängbogey eller slaggolf efter arrangörsklubbens beslut. 
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