
 

HJÓNA & PARAMÓT GOLFSAGA, ADIDAS.IS OG HÓTEL HAMARS 

Mótsstjórn/nefndin er: 

Jóhannes Ármannsson, formaður. Guðmundur Daníelsson,  Sigurður Ólafsson, Jón Georg 
Ragnarsson, Ómar Örn Ragnarsson, Ingvi Árnason. 

Keppnisskilmálar: 

Gert er ráð fyrir að karlar leiki af gulum teigum og konur af rauðum teigum. Ef óskir koma fram um 
að leika af öðrum teigum skal viðkomandi tilkynna ræsi það. Ræsir mun skrá það á skorkort til 
staðfestingar. Skilyrt er að viðkomandi leiki af sömu teigum alla keppnina.   

Aðeins þeir sem eru með forgjöf samkvæmt forgjafarkerfi GSÍ geta unnið til verðlauna um 1-10 sæti.  

Allir geta unnuð til nándarverðlauna og lengsta teighögg. 

Forgjöf:  Hámarksforgjöf er 24 hjá körlum og 28 hjá konum. 

Leiknar verða 36 holur á tveimur dögum. 

Leikfyrirkomulag:  Höggleikur með forgjöf. 

Fyrri daginn er leikin: Fjórleikur,  Betri bolti 

„Tveir samherjar keppa saman sem lið og hvor leikmaður leikur sínum bolta“. 
„Skor liðsins á holu er lægra skor samherjanna á holunni.“ 
„Skrá skal brúttó skor beggja leikmanna.“ 

 



 

 

Seinni daginn er leikið „Greensome“ með höggleiks fyrirkomulagi og verður ræst út eftir skori fyrri 
dags. Hæsta skor fyrst og það lægsta síðast.   (Ef leikmenn óska eftir að leika fyrr en rásröð kveður á 
er það heimilt ef þeir afsala sér rétti til verðlauna fyrir fyrstu 10 sætin) 

Forgjöf:  Samanlögð lægri leikforgjöf x 0,6 + hærri leikforgjöf x 0,4 = leikforgjöf teymis.  

Samherjar slá báðir upphafshögg og velja hvaða bolti er betri og slá síðan til skiptis þar til í holu er 
komið. Annað högg slær sá sem ekki á upphafshöggið sem var valið. Leikmenn liðs eiga að leika sama 
boltanum eftir að hann er valin.   

Ákvæði um röðun í verðlaunasæti:  

Ef keppendur (Hjón/pör) eru jafnir skal fara þannig að:  

1) skal reikna síðustu níu holurnar með helmings forgjöf, ef keppendur eru enn jafnir   
2) skal reikna síðustu sex holurnar með þriðjungi forgjafar, ef keppendur eru enn jafnir   
3) skal reikna síðustu þrjár holurnar með einum sjötta forgjafar og ef það dugar ekki   
4) skal reikna síðustu holuna með einum átjánda forgjafar.   
5) Ef úrslit nást ekki eins og áður greinir, skal hlutkesti ráða röðun. 

Að öðru leiti gilda „MÓTA- OG KEPPENDAREGLUR GSÍ“ frá 12. apríl 2021.  

Mótsstjórn: Sími: 437-2000 Netfang: gbgolf@gbgolf.is 

Dómarar: Ingvi Árnason, sími 893-3605 og Guðmundur Daníelsson, sími 862-3558 

 


