Matchspel Regel 3.2
Resultat för hål och match

I matchspel avgörs resultatet för ett hål eller matchen enligt
följande:








Du vinner ett hål när du avslutar hålet på färre slag än
din motspelare, din motspelare skänker hålet, eller
din motspelare får den allmänna plikten (förlust av hål).
Du delar ett hål (även kallat “halverat”) när du och
din motspelare avslutar hålet på samma antal slag.
Du vinner en match när du leder över din motspelare med flera
hål än det finns kvar att spela, din motspelare skänker matchen,
eller din motspelare blir diskvalificerad.
Om din match är delad efter det sista hålet och det krävs att ni
fastställer en vinnare, förlängs matchen med ett hål i taget, tills
någon vinner.

Skänkningar

Du får skänka din motspelares nästa slag, ett hål eller matchen, men
en skänkning anses gjord endast när den är tydligt meddelad.
En skänkning är slutgiltig - du kan inte återta den när den väl är
gjord, och din motspelare kan inte avböja skänkningen.
Se fullständiga regler för mer information om skänkningar.
Tillämpa handicap i handicapmatch

Du och din motspelare bör informera varandra om era handicap före
matchen. Om du uppger en felaktig handicap och inte rättar till
misstaget innan din motspelare slår ett slag:


Om den handicap du uppger är för hög och detta påverkar det
antal slag som du får eller ger, blir du diskvalificerad.



Om den handicap du uppger är för låg, blir det ingen plikt och
du måste spela på denna lägre handicap.

Handicapslag ges per hål, och den med lägre nettoscore vinner hålet.
Om en delad match förlängs, ges handicapslag per hål på samma
sätt som under ronden.
Se fullständiga regler för mer information om tillämpning av
handicap i en match.
Dina skyldigheter i matchspel

Du är skyldig att:






informera din motspelare om rätt antal slag när du blir
tillfrågad,
upplysa din motspelare så snart som det rimligtvis är möjligt
efter att du har fått plikt, samt
veta ställningen i matchen.

I en match bör du tillvarata dina egna rättigheter och intressen i
enlighet med reglerna:






Om du vet eller tror att din motspelare har brutit mot en regel
som ger plikt, måste du göra något åt regelbrottet eller välja att
bortse från det.
Men om du och din motspelare avsiktligen kommer överens om
att bortse från ett regelbrott eller en plikt som ni vet gäller, blir
ni båda diskvalificerade.
Om du och din motspelare är oeniga om huruvida en av er har
brutit mot en regel, får du tillvarata dina rättigheter genom att
be om ett domslut.

Se fullständiga regler för mer information om skyldigheter och när
plikt gäller för att ha uppgett fel antal slag eller inte upplyst din
motspelare om en plikt.

