
Finalmatchen - Info och Regler 
 
Under den sista (femte) seriespels-veckan möts de som ligger 1:a och 2:a i 
damernas respektive herrarnas elitserie i “Finalmatchen” där man avgör vem som 
blir etta respektive tvåa i serien oavsett vad poängen är efter fem spelade 
serie-omgångar. Matchen avgörs fredagen efter sista serieomgången i kombination 
med After Beach, matchstart 17.45. After Beachen startar lite senare och vi hoppas 
locka publik till denna tillställning. 
 
Damerna spelar på bana 1 och herrarna på bana 2 och det kommer vara en speaker 
(som kommenterar båda matcherna samtidigt), två domare och en som håller i 
kringarrangemang/webb-TV på plats. 
 
Regler: 

- I grunden ska ettan och tvåan mötas i finalen.  
Om ett av lagen inte kan ha ordinarie lag på plats så: 

1. Tillfrågas seriens treor att ersätta. *Och dessa kan då plötsligt vinna serien. 
2. Får det laget som har behov ta in en reserv som spelar i finalen. (reserven måste vara en 
annan ordinarie spelare i elitserien) *Om både ettor och tvåor har behov av reserv är det 
ettorna som behåller sin plats i första hand. 
3. Om inget av ovan går så ansvarar GBC tillsammans med ettor eller tvåor 
att hitta lämpligt motstånd för en “uppvisningsmatch”. (Minst tre av fyra spelare ska vara 
ordinarie för att det ska bli "Finalmatch" och inte uppvisningsmatch). 
 
Om ettorna (innan finalen) inte spelar så blir förlorande lag i Finalmatchen rankat som trea 
och vinnande som etta. 
 
Om tvåorna (innan finalen) inte spelar så rankas dessa som tvåor om “lag tre” förlorar men 
som treor om “lag tre” skräller och slår de som ledde serien.  
 
Om det inte blir någon officiell “Finalmatch” utan endast en “uppvisningsmatch” så är det 
serieställningen efter fem vanliga omgångar som gäller. 
 
Om man inte kan ställa upp med ordinarie lag i “Finalmatchen” så ska detta mailas till 
info@gbcbeach.com allra senast kl 23.00 tisdagen innan Finalmatchen. Ännu hellre ännu 
tidigare förstås. Detta gäller alla lag som ev. har möjlighet att ta sig till finalen, alltså även 
potentiella treor. 
 


