
Umeå PUtting LeagUe 
 
Vi håller till på Prodiscus Putting Center i Holmsund och spelar Söndagar mellan kl 13-ca16, öppet från 12.30 för 
uppvärmning. Lokalen är belägen på 2a våningen ovanför  
Hazeland, Stenhuggaregatan 2c, Holmsund. Parkering på baksidan, skyltat från entré. 
 
Totalt blir det 14 tillfällen som vi spelar. Varje tillfälle är en fristående tävling, men totalen räknas i en serie över dina 
8 bästa tillfällen.   
 
Upplägg/Spelform: 
Matchspel där alla möter alla i en omgång. Första omgången vid varje tillfälle lottas av programmet, därefter sköter 
programmet resten. Det kommer inte att vara en utslagning, utan alla kommer som sagt att möta alla och målet är 
att samla poäng genom vunna matcher, din poängskillnad i matcherna avgör i slutet vid ev. samma poäng. 
 
Varje tillfälle är målet att köra 2st omgångar “Swiss Tournament“ per tillfälle, antal anmälda avgör.  
(Justering av poäng kommer att göras om endast 1 omgång hinns med) 
 
Regler: 
*Puttning sker från 8m.  
*Man möts i matcher med 2st deltagare.  
*Man använder 2st discar, deltagarna kastar varannan gång. 
 
Poängräkning Match: 
*Man spelar till 11 poäng, 
*3 poäng om man sätter båda, 1 poäng om man sätter en, först till 11 poäng vinner.  
*Är det lika vid 11 poäng, så är det “sudden death” som gäller, man spelar alltid klart kastomgången. 
*Vinnaren rapporterar in resultatet på uppställd dator. 
 
Poängräkning Omgång/tillfälle: 
Man får 1p för vunnen match, 0p vid förlust. Har 2 spelare samma poäng då hela omgång är klar, avgörs det på +/- i 
antal ”poäng” i matcherna.  
 
Poängräkning Serie: 
Poängräkning vid varje tillfälle.  
Vinnaren får 1p, 2an=2p, 3an=3p, 4an=4p, osv. Vid sammanräkning så är det alltså lägst poäng som hamnar högst 
upp osv. Vid lika poäng i totalen, så skiljs det i första hand via högst placering vid tidigare tillfällen. 
 
Anmälan: 
All anmälan sker via challonge.com,(se även note i slutet av detta dokument) via länkar till resp. tillfälle, ni som varit 
med tidigare kan nyttja ert konto igen. För nya spelare så skapar man ett konto och därefter kan man anmäla sig till 
respektive omgång. Max antal deltagare per tillfälle är 36st. Först till kvarn. 
 
Anmälningsavgift: 
Har du löst säsongkort på Putting Center, så är anmälningsavgiften 20:- per tillfälle.  
(Betalas då du är på plats, in och utbetalning sker med Swish) 
Övriga betalar 100:- (Dagkort 80:- och 20:- anmälan) 
Säsongskort kostar 500:-  
 
Prispengar: 
100% av anmälningsavgiften går till prispengar, som betalas ut till spelarna i form av prispengar efter varje tillfälle, 
storlek och antal pristagare beroende på antal deltagare. 
 
Eventsponsor: 
Varje omgång som har en event sponsor, har ett första pris till vinnaren, och resterande ev. priser lottas ut till 
deltagarna.  
 



Speldatum: 
Öppet från 12.30 för uppvärmning. Vi reserverar oss om något datum måste justeras. 

 Datum Dag Tid Eventsponsor Anm: 
#1 2017-12-17 Söndag 13.00   
#2 2018-01-07 Söndag 13.00   
#3 2018-01-14 Söndag 13.00 anhyzer.se  
#4 2018-01-21 Söndag 13.00   
#5 2018-01-28 Söndag 13.00 Prodiscus  
#6 2018-02-04 Söndag 13.00   
#7 2018-02-11 Söndag 13.00   
#8 2018-02-18 Söndag 13.00   
#9 2018-02-25 Söndag 13.00   

#10 2018-03-04 Söndag 13.00   
#11 2018-03-11 Söndag 13.00   
#12 2018-03-18 Söndag 13.00   
#13 2018-03-25 Söndag 13.00   
#14 2018-03-31 Lördag 13.00  Avslutningsfest 

 

Kontakt: 
Fredrik Nilsson 070-4038020, discgolf@hyzercon.se 

Isac Lundkvist 073-7562803, isac@anhyzer.se 

 

Prodiscus Putting Center 
En tillfällig träningslokal belägen i Holmsund, utanför Umeå, under tiden 171209-180331.  
Det finns 9st Prodiscus korgar på plats och markeringslinjer på 5,6,7,8,9m, 11m är max, men det går att putta längre 
om man puttar diagonalt över ytan. 
 
Det kommer att gå att träna puttning på tisdagar 19-21, samt torsdagar 19-21, samt Puttliga söndagar 13-16.  
 
Stängt mellan Jul och Nyår.  
 
Träning vid enstaka tillfälle kostar 80:-, Säsongskort 500:-  
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Note gällande Challonge.com för Putting League: 

Viktigt att du anmäler dig med ditt för och efternamn i challonge. Då du skapat ditt konto, vilket du kan döpa till vad 
du vill, hitta aktuellt event, klicka sen på ”Go to Registration”.  
Klicka sen på ”Sign up with alternate name” och skriv in ditt för och efternamn. 
 Annars kommer vi bara att se ditt kontonamn, och inte veta vem du är. 

Länk till omgång 1: http://challonge.com/tournaments/signup/bmbOpqsuWM 
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