
Nordic Fönster Julcup 
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 

Match som inte kan spelas på angiven tid måste spelas före 3 januari.  
Match spelas i 30 minuter och får inte sluta oavgjord. 
OBS! Spelare med högst handicap får välja serve eller mottagare. 
 

Tiden ställs in på "timern" och spelet avbryts när klockan ringer. Om båda spelarna då 
vunnit lika många game, spelas pågående (avgörande) game till slut. 
Spelarna dömer själva och den som lottas ha "hemmamatch"  
håller med bollar, Babolat French open all court.  
 

OBS! Alla matcher spelas med Babolat French open all court. 
 
Inbollning högst 5 minuter & inga sidbyten, ingen vila mellan gamen.    
Glöm inte er spelnyckel! 
 
Respektera detta så att det inte uppstår onödiga tidsförskjutningar i spelprogrammet  
OBS! Läs detta. 
Ingen spelare kan börja på +40 eller +50 istället flyttas båda spelaren ner ett steg (vid 
+40) eller två steg (vid +50). Motståndaren flyttas ner lika antal steg som den med högst 
handikapp. 
Spelare med samma handicap startar från scratch = 0-0. Men har båda samma handicap 
men en har Ö=över och en U=under så går spelaren med under ner ett handicap. 
Ex: A har 15 över B har 15 under. Gamen startar med A = 0 och B = -15. 
Spelare som står på olika minus-hcp,ex -30 resp -15, startar från -15 resp +/-0. 
Spelare som står på olika plus-hcp, ex +30 resp +15, startar från +15 resp +/-0. 
Om något är oklart kontakta tävlingsledningen före första matchen. 
 
VIKTIGT! Får du förhinder till en match måste du underrätta din motståndare och 
komma överens om annan matchtid samt meddela tävlingsledningen om detta. 
GLÖM EJ att notera resultatet från dina matcher, ex 6-5 el 5-6.  W O = 6-0 
 
Spelare som ej deltagit i mer än hälften av matcherna kommer att strykas. 
Segraren i poolspelet blir den som vunnit flest antal matcher. I andra hand inbördes 
möte.  I tredje hand om fler än två spelare hamnar på samma antal vunna matcher 
avgör i första hand skillnaden mellan vunna och förlorade game och i andra hand 
antalet vunna game. Lottning är sista utvägen. 
1:an och 2:an i poolspelet deltar i slutspelet som är en utslagningsturnering. 
Slutspelet äger rum 4 januari. 
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