
         

Ulton Golf Liga 2021 – Regulamin 

 

Terminarz:  11.04.2021. 

   15.05.2021. 

   20.06.2021. 

   03.07.2021. 

   01.08.2021. 

   26.09.2021. 

   09.10.2021. – FINAŁ 

Format gry:  18 dołków stableford brutto i netto z ¾ HCP 

HCP: Maksymalny HCP gry = 36,0. 

Zawodnicy z HCP 36,1 – 54,0 grają z HCP = 36,0. 

Zawodnicy z nieaktywną kartą HCP grają z HCP = 0. 

Tee: Mężczyźni i juniorzy urodzeni w roku 2007 i wcześniej – żółte tee 

Kobiety, seniorzy urodzeni w roku 1952 i wcześniej oraz pozostali juniorzy – 

czerwone tee 

Kategorie  Klasyfikacja finałowa cyklu Ulton Golf Liga: 

nagród:   Kat. HCP 0 – 15,0 – miejsca nagradzane od I do III 

   Kat. HCP 15,1 – 25,0 – miejsca nagradzane od I do III 

   Kat. HCP 25,1 – 36,0 – miejsca nagradzane od I do III 

   Juniorzy – miejsca nagradzane od I do III 

Klasyfikacja pojedynczych rozgrywek z cyklu Ulton Golf Liga: 

Kat. HCP 0 – 15,0 – miejsca nagradzane od I do III 

Kat. HCP 15,1 – 25,0 – miejsca nagradzane od I do III 

Kat. HCP 25,1 – 36,0 – miejsca nagradzane od I do III 

Juniorzy – miejsca nagradzane od I do III 

Remisy: Countback – najlepsze ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek według formatu gry.  

W przypadku skreślonego dołka zawodnikowi zostaje zapisany wynik PAR + 8. 

Wpisowe: Juniorzy – 60 zł 

Członkowie z prawem do gry – 80 zł 

Kluby partnerskie – 120 zł 

Goście – 160 zł 

Komitet: Karolina Czabara – przewodnicząca 

Witold Siwko 

Jan Galanty – konsultacja sędziowska 

Komitet jest jedynym organem uprawnionym do arbitrażu sporów oraz 

uwzględniania ewentualnych skarg. Decyzje komitetu w zakresie interpretacji 



         

regulaminu rozgrywek oraz stosowania reguł gry w golfa są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

Informacje: 1. W Rankingu brane są pod uwagę wyniki zawodników uzyskane podczas 

rozgrywek objętych klasyfikacją UGL 2021. 

2. Pozycja w Rankingu w danym sezonie jest określana za pomocą sumy  

punktów z 5 najlepszych wyników stableford brutto i netto z ¾ HCP 

uzyskanych przez danego gracza w poszczególnych rozgrywkach z cyklu UGL. 

W finale liczba uzyskanych punktów mnożona jest przez 1,5. 

4. Ranking jest prowadzony i aktualizowany według zasad określonych  

w niniejszym Regulaminie po każdym dniu rozgrywek objętych klasyfikacją. 

Ranking po rozegraniu ostatnich rozgrywek UGL 2021 jest ostateczną listą 

rankingową na dany rok. 

5. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rozgrywek 

wchodzących w skład UGL 2021. 

6. Zawodnik, który w trakcie trwania rozgrywek w danym sezonie zmieni swój 

HCP dokładny, w kolejnych rozgrywkach rankingowych startuje w grupie 

zgodnej ze swoim aktualnym HCP. Wszystkie dotychczas uzyskane punkty 

zawodnik zachowuje na swoim koncie. 

7. Juniorzy klasyfikowani będą wyłącznie w swojej kategorii. Zapis nie dotyczy 

konkursów dodatkowych. 

7. Pozostałe przepisy obowiązują według Regulaminu Ogólnego Turniejów 

oraz reguł lokalnych. 

8. Listy startowe na rozgrywki z cyklu UGL będą układane wg rankingu. 

9. W przypadku, gdy zawodnik zapisany na rozgrywki z cyklu UGL, nie stawi 

się do na start i nie poinformuje o tym fakcie komitetu, organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do żądania przedpłaty za udział  

w kolejnych rozgrywkach z cyklu. 

10. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19, organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do przerwania rozgrywek i wyłonienia zwycięzców, 

na podstawie wyników z dotychczas rozegranych rund, bez rozgrywania 

turnieju finałowego. 

W przypadku rozegrania tylko sześciu turniejów, do klasyfikacji generalnej 

policzone zostaną cztery najlepsze wyniki, a w przypadku rozegrania pięciu 

lub mniej turniejów, policzone zostaną 3 najlepsze wyniki. 

 


