
 

Meistaramót GB 2022 
Upplýsingar 

• Meistaramótið fer fram dagana 29. júní til 2. júlí 2021. 

• Mótið er flokkaskipt,  eftir forgjöf, eða aldri,  sjá nánar yfirlitstöflu um flokkaskiptingu í þessu skjali.  

• Þátttökurétt hafa allir skuldlausir félagar í G.B.  

• Leikmönnum er raðað í flokka eftir forgjöf sem þeir hafa er þeir hefja leik.  

• Í flokkum eldri kylfinga er tveir aldursflokkar. Kylfingum í eldri flokki öldunga er heimilt að leika í yngri 
flokki öldunga.   

• Mótsstjórn áskilur sér rétt til að breyta flokkaskipan ef fjöldi þátttakanda fer niður fyrir 6 keppendur í 
einstölum flokkum.   

• Skráning er í Golfbox, mótakerfi GSÍ. 
 
Keppt verður í eftirtöldum flokkum: 

Flokkur Leikform Forgjöf Holur Teigar 

Meistaraflokkur karla Höggleikur án forgjafar +5 til 9,6 72 Hvítir 

1. flokkur karla Höggleikur án forgjafar 9,7 til 19,9 72 Gulir 

1. flokkur kvenna 
Höggleikur án forgjafar og 

Punktakeppni með forgjöf 
0 til 35,9 72 Rauðir 

2. flokkur karla Höggleikur án forgjafar 20 til 36 72 Gulir 

Opin flokkur:  

Karlar og konur 

Höggleikur án forgjafar 
(hámarksskor=10 högg)  

punktakeppni með forgjöf 
36 til 54 36 

Karlar: Bláir 

Konur: Rauðir  

Karlar 50 – 64 ára 
Höggleikur án forgjafar og 
punktakeppni með forgjöf 

 72 Gulir 

Karlar 65 og eldri* 
Höggleikur án forgjafar 
(hámarksskor=10) og 
punktakeppni með forgjöf 

 54 Rauðir 

Konur 50-64 ára 
Höggleikur án forgjafar og 
punktakeppni með forgjöf 

 72 Rauðir 

Konur 65 og eldri* 
Höggleikur án forgjafar 
(hámarksskor=10) og 
punktakeppni með forgjöf 

 54 Rauðir 

 

• Fyrsta leikdag verður raðað í ráshópa eftir hendingu í einstökum flokkum og síðan eftir skori. 

• Mótsstjórn áskilur sér rétt til að breyta rásröð flokka ef þurfa þykir.     

• Sigurvegarar í meistaraflokki karla og 1. flokki kvenna verða krýndir klúbbmeistarar GB 2022. 

• Verðlaun verða veitt fyrir 1. og 2. sæti í hverjum flokki í höggleik og í punktakeppni með forgjöf þar sem 
hún er. Ekki er hægt að vinna verðlaun í báðum flokkum. 

• Mótsslit og verðlaunaafhending verður laugardaginn 2.júlí, nánar auglýst síðar.  

• Rástímar verða auglýstir í golfskála og á Golfbox, mótakerfi GSÍ. 

 
Jafntefli – Ef jafnt er, skal leika þriggja holu umspil og síðan bráðabana ef þörf er á um 1. sæti.  
Umspil skal leika á 1. 11. og 18. holu. Um 2. sæti skal leikinn bráðabani. Bráðabana skal leika á 18 holu. Ef 
veður eða birtuskilyrði hamla leik að mati mótsstjórnar verða skorkort borin saman; fyrst síðustu 18 holur, 
svo síðustu 9 (hola 10-18), þá síðustu 6 holur (13-18), næst síðustu 3 holur (hola 16-18) og að lokum síðasta 
holan (hola 18). Ef enn er jafnt skal hlutkesti ráða.  
 
Skorskráning verður "rafræn" í Golfbox- Appi. Til staðfestingar á skori skal skrá skor einnig á skorkort  og 
skor yfirfarin í lok hrings og staðfest.  
 
Keppni lokið – Keppni er lokið og úrslit endanleg þegar sigurvegarar hafa verið kynntir eða, fari 
verðlaunaafhending ekki fram, þegar mótsstjórn hefur samþykkt úrslit. 


