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Regler Gubbcupen
Cupspel om ett vandringspris som skall erövras tre gånger för att bli ständig egendom.

Öppen för
Mjölby GK:s oldboysmedlemmar 55+ (herrar som under året fyller 55 år eller mera).
Handicap EGA 36,0 eller bättre. Spelare som har 36+ äger rätt att delta men får då spela på 36,0.

Handicap och spelform
Cupen spelas med handicap (antal slag enligt sloptabell).
Matchspel enligt SGF:s regler, vid lika efter 18 hål sker sudden death med start på hål 1 och med
samma förutsättningar som gällde vid start.
Möts spelare som normalt spelar från olika tee så får man välja om man vill göra detta eller att båda
spelarna spelar från samma tee.

Anmälan
Anmälningslista med angiven sista anmälningsdag finns anslagen på oldboys anslagstavla.
Anmälningsavgiften skall vara erlagd före första match.

Lottning
Fri enligt matchspelstabell.
Extrachansen
De spelare som förlorar sin första match får en ny chans att spela om en plats in i huvudfältet.
I Extrachansen lottas de förlorande spelarna till ett nytt matchspel där slutsegraren går in på en
kvartsfinalplats i huvudfältet.
Matchspelstabell och tabell till Extrachansen anslås på oldboys anslagstavla samt på hemsidan.

Speldagar
Matcherna skall vara spelade vid de sista speldagar som anges för respektive spelomgång.
Spelarna kommer själva överens om dag och bokar speltid. Den spelare som står överst i
speltabellen skall snarast kontakta sin motspelare och komma överens om speldag. Det är dock
båda spelarnas ansvar att match kommer till stånd senast vid respektive omgångs sista
speldatum. Match som inte spelats eller införts på speltabellen dagen efter angivet sista speldatum
för spelomgången kommer att lottas.

Matchresultat
Segraren i respektive omgång ansvarar för att resultatet förs in direkt efter match på respektive
tabell.
Det är viktigt att förlorarna i sin första match förs in som deltagare i Extrachansen, skall skrivas in vid
respektive matchnummer.

Prisutdelning
Segraren samt finalförloraren i Gubbcupen erhåller sina priser vid oldboysgolfens säsongsavslutning.

