
OMGÅNG 1 - 32 SPELARE
21/05 - 03/06/2023
*Vinnare i första omgången* får golfhanddukar
från GolfMatchPlay.

OMGÅNG 2 - 16 SPE LARE
04/06 - 14/06/2023
*Andra omgångens vinnare* får ett 3 pack
golfbollar från GolfMatchPlay  (Vice Golfbollar).

OMGÅNG 3 - 8 SPE LARE
15/06 - 25/06/2023
*Vinnare i tredje omgången* får en golfkeps
från GolfMatchPlay

OMGÅNG 4 - 4 SPE LARE
26/06 – 02/07/2023
*3:dje plats - Dormy presentkort på 500 SEK
*4:de plats - Dormy presentkort på 500 SEK

OMGÅNG 5 - FINAL
03/07 - 10/07/2023
*1:a plats- gratis greenfee och $600 i ersättning
för rese- och/eller boendekostnader för IX GMP
World Amateur Championship i Dubai, UAE 2024
(15 - 20 januari).
*2:a plats - gratis greenfee och $400 i
ersättning för rese- och/eller boendekostnader
för IX GMP World Amateur Championship i
Dubai, UAE 2024 (15 - 20 januari).

Vinnare i första omgången får golfhandduk från GolfMatchPlay.
Andra omgångens vinnare får ett 3 pack golfbollar från GolfMatchPlay (Vice
Golfbollar).
Vinnare i tredje omgången får en golfkeps från Golfmatchplay.

1:a plats- gratis greenfee och $600 i ersättning för rese- och/eller
boendekostnader för IX GMP World Amateur Championship i Dubai, UAE 2024 (15 -
20 januari).
2:a plats - gratis greenfee och $400 i ersättning för rese- och/eller
boendekostnader för IX GMP World Amateur Championship i Dubai, UAE 2024 (15 -
20 januari).
3:dje plats - Dormy presentkort på 500 SEK
4:de plats - Dormy presentkort på 500 SEK

Registrering: Fram till 19/05/2023
Format: Hcp Match spel
Plats:  Malmö, Sverige
Deltagaravgift: 249 SEK
Deltagare: Upp till 32 golfare från Malmö området, lottad hemmaspelare styr val av
bana, oftast sin hemmabana. Svenska deltagare eller permanent bosatta, 18 år och
äldre. Antal deltagare max 32 st (anmälningsordning om mer än 32). Amatör. Högsta
HCP som får tillgodoräknas är 36,0 (spelare med högre HCP får delta, men får
tillgodoräkna 36,0). Deltagare måste aktivt registrera rundor. Man måste ha minst 4
registrerade rundor under de senaste 12 månaderna och vara
licensierade/registrerade i Svenska Golfförbundet.
Priser:

Huvudpriser:

Tävlingsansvarig: Om oklarheter, kontakta Claes Settergren – 0708 814 930

För att vara berättigad att spela och vinna priser måste deltagarna:
1. Skapa GRATIS konto på www.GolfMatchPlay.com
2. Följ den kommande fliken - Match Play stegar
3. Sök - Malmö - Race till Dubai 2023
4. Betala deltagaravgift: 249 SEK

Regler: Dagen efter att registreringen har stängts genereras all rundor med den
definitiva tidsplanen. Varje omgång kommer att ha ett fastställt datum och tid, första
och sista, när deltagarna bjuds in att spela sina matcher. Systemet kommer
automatiskt att definiera parningar för omgång 1, alla spelare kommer omedelbart att
meddelas om sina konkurrenter. Matchningen skapas automatiskt i systemet. Golfare
kan kontakta varandra via fliken Ṕrivata meddelandeń i GolfMatchPlay-systemet för
att komma överens om datum & tid för matchen. Direkt efter matchen ombeds båda
spelarna att bekräfta omgångens resultat genom att bekräfta vinnaren i
GolfMatchPlay Dashboard. Denna konfirmering måste göras av båda spelarna, annars
kommer systemet inte att räkna detta resultat. Vinnaren av omgången får 3 poäng och
förloraren 1 poäng. Alla poäng beräknas och läggs till GolfMatchPlay Main Leader
Board 2023. Vinnaren går vidare till nästa omgång. Dagen efter registreringen har
stängts genereras nästa omgång. Om matchen inte spelas kan spelare ge Walk Over
till motståndare och registrera detta. Om ingen registrering görs inom föreskriven tid
lottas matchen.

www.GolfMatchPlay.com
golf@golfmatchplay.com
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