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MENS SECTION - Hulspilturnering 2022  

menssection.bgk@gmail.com 15-02-2022  

 

Turneringsbestemmelser 
 Deltagere skal være medlem af Mens Section BGK. 

 Tilmelding via mail til menssection.bgk@gmail.com 

 Turneringsformen er hulspil og spilleformen er single. 

 Hulspilmatcher må ikke afvikles sammen med en slagspilturnering (f.eks. torsdagsturneringer) da 
der er forskellige regler. 

 Turneringen omfatter et Grundspil med 3 indledende runder samt et Slutspil. 
I Grundspillet tildeles 3 og 1 point for henholdsvis vundet og uafgjort match. 
De 8 bedste fra Grundspillet går videre til Slutspillet. 

 Ved pointlighed i Grundspillet afgøres rækkefølgen af summen af antal hullers forspring i de 
vundne matcher. Er der også lighed her, rangeres laveste handicap højest. 

 Slutspillet afvikles som en cup-turnering, dvs. taberne spiller ikke videre. 
I Slutspillets kvartfinale spiller nr. 1 (fra Grundspillet) mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, nr. 3 mod nr. 6 
og nr. 4 mod nr. 5. 

 Turneringen gennemføres jf. INFO vedr. henholdsvis Grundspillet og Slutspillet. 

 Alle matcher spilles over 18 huller fra tee 57 på en af BGK’s 3 baner. Hvis der ikke kan opnås 
enighed om bane, spilles på Skoven – Sletten. 

 Der spilles med reduceret handicap således, at forskellen i spillehandicap mellem de to matchdelta-
gere ganges med ¾ med afrunding til et helt tal efter det sædvanlige princip (x,5 rundes op hvis det 
sker til et lige tal, ellers rundes ned). 

 Matchsammensætningen i Grundspillets 3 runder sker ved lodtrækning blandt deltagerne. Lod-
trækningen udføres af Turneringskomiteen. 
Ved et ulige antal deltagere vil der være en Walk-over i hver runde. Walk-over tæller som en sejr, 
dvs. den giver 3 point, men ingen hullers forspring. 

 Turneringsplan for Grundspillet sættes på Hjemmesiden og opslagstavlen umiddelbart efter tilmel-
dingsfristens udløb. Spillerne aftaler selv spilletidspunkt og meddeler resultatet til Turneringsko-
miteen. Den aktuelle stilling opdateres løbende på Hjemmesiden. 
Enhver match bør være afviklet senest på det anførte sluttidspunkt for den pågældende runde. 
Dog regnes alle matcher der ikke er afviklet senest på sluttidspunktet for sidste runde i Grundspil-
let som tabt af begge parter. 
En match må gerne afvikles før sluttidspunktet for den forudgående runde. 

 Turneringsplan for Slutspillet sættes på Hjemmesiden og opslagstavlen umiddelbart efter at Grund-
spillet er afgjort. Enhver match skal være afviklet og resultatet meddelt til Turneringskomiteen se-
nest på det anførte sluttidspunkt for den pågældende runde. Er dette ikke sket diskvalificeres begge 
spillere. Stillingen opdateres løbende på Hjemmesiden. 

 Ved lige resultat efter 18 huller i Slutspillet afgøres matchen ved ”sudden death play off” dvs. der 
fortsættes fra hul 1 indtil den ene spiller har vundet et hul. Der gives slag igen til spilleren med det 
højeste handicap, som i runden med det lige resultat. 

 Hvis en spiller udebliver / trækker sig fra en aftalt match, har den pågældende spiller tabt matchen. 
Hvis det er i Grundspillet tildeles vinderen 3 point, men ingen hullers forspring. 

 Der betales ikke matchfee. 

 Protester indgives til og behandles/afgøres af Turneringskomiteen. 

 Præmie til vinderen uddeles ved sæsonafslutningen. 
De 8 deltagere i slutspillet tildeles Ryder cup point således: 
Vinderen: 12 point og runner up: 8 point. 
Tabere: i semifinaler: 5 point og i kvartfinaler: 2 point. 

 Turneringskomiteen udgøres af Ledelsen for MENS SECTION. 

 


