Liga dla początkujących – HCP 36 – 54 – 2022
Terminarz:

19.04., 10.05., 14.06., 19.07., 23.08.
FINAŁ – 13.09.2021.

Start:

godz. 16:30

Tee:

Mężczyźni i juniorzy urodzeni w roku 2009 i wcześniej – żółte tee
Kobiety i pozostali juniorzy – czerwone tee

Format gry:

9 dołków stableford netto z pełnego HCP

HCP gry:

Maksymalny HCP = 54,0. Zawodnicy bez aktywnej karty HCP startują z HCP = 0.

Kategorie
nagród:

Klasyfikacja pojedynczych rozgrywek – I miejsce stableford netto
Klasyfikacja finałowa – I, II, III miejsce wg rankingu
Nagroda dodatkowa – zawodnik, który w trakcie trwania ligi dla początkujących
osiągnie największy spadek HCP i jednocześnie obniży swój HCP do poziomu co
najmniej 36,0 otrzyma kartę wstępu na jeden z turniejów organizowanych na Polu
Golfowym Zawarcie.
Do klasyfikacji finałowej liczone są cztery najlepsze wyniki stableford netto ze
wszystkich rozgrywek z cyklu No Problem Golf Liga. W turnieju finałowym liczba
uzyskanych punktów mnożona jest przez 1,5.
Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rozgrywek wchodzących w skład
cyklu.
Zawodnik, który w trakcie No Problem Golf Ligi obniży swój HCP do 36,0 lub mniej
nadal ma prawo startu w zawodach.

Remisy:

W przypadku remisu w poszczególnych rozgrywkach z cyklu No Problem Golf Liga
o zwycięstwie decyduje niższy HCP. Gdy dwaj lub więcej zawodników będzie miało
ten sam HCP, wtedy o zwycięstwie zdecyduje countback – najlepsze 6, 3, 1 dołek.
W klasyfikacji finałowej o zwycięstwie zdecyduje liczba punktów zdobyta
w rundzie finałowej. Aby rozstrzygnąć remis, zawodnik musi wziąć udział w finale.

Reguły:

Rozgrywki odbędą się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz
reguł lokalnych Pola Golfowego Zawarcie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji Pola Golfowego Zawarcie.

Wpisowe:

Członkowie GKGZ – 60 zł
Pozostali golfiści – 90 zł
W cenie: green fee, catering, nagrody dla zwycięzców.

Komitet
turniejowy:

Witold Siwko

Udział w rozgrywkach jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz
Regulaminu Ogólnego Turniejów. Wszystkie zapisy nie ujęte w regulaminie szczegółowym obowiązują
wg Regulaminu Ogólnego Turniejów.

