
                             

REGULAMIN KLUBOWEGO PUCHARU SEZONU
Modry Las Golf Club 2019

1. W  Turniejach Klubowych mogą brać udział wszyscy gracze.

2. W klasyfikacji netto zostaną uwzględnieni posiadacze aktualnego HCP PZG 
bądź HCP Klubowego.

3. Punkty do rozgrywek ligowych mogą zdobyć tylko członkowie Modry Las GC.

4. W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St.Andrews. 

5. Golfiści będą klasyfikowani w tych grupach handicapowych, do których zostali 
przydzieleni w pierwszym Turnieju Klubowym (nie zmienia się grupy 
handicapowej w trakcie sezonu). 

6. Zwycięzcą rozgrywek ligowych będzie osoba, która zdobędzie największą 
liczbę punktów stableford w 5 rundach turniejowych (razem rozegranych 
zostanie 10 rund; 5 najgorszych lub nierozegranych zostanie odrzucona).

7. Do klasyfikacji zaliczane są rundy z następujących turniejów: 

 5 turniejów klubowych
 Mistrzostwa Klubu Modry Las GC (2 rundy)
 Turniej Klubowy FINAŁ (tutaj punkty stb mnożone są przez 

współczynnik 1,25)

8. W przypadkach remisu po wyborze 5 najlepszych wyników poszczególnych 
zawodników o ostatecznej kolejności decyduje:

 lepsza średnia wyników ze wszystkich rozegranych przez zawodnika 
turniejów (im mniej turniejów zawodnik rozegrał, tym lepsze wyniki 
musiał osiągać podczas poszczególnych zawodów) 

 w przypadku jednakowej średniej: - wyższa suma 4-ech ostatnich 
wyników z rund zaliczanych dla zawodnika do wyniku łącznego 

 w przypadku braku rozstrzygnięcia - wyższa suma 3-ech ostatnich 
wyników z rund zaliczanych dla zawodnika itd.
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9. Kategorie i nagrody: 

 I miejsce kobiet 
 I miejsce mężczyzn i juniorów powyżej 14 lat hcp 0 - 17,4 
 I miejsce mężczyzn i juniorów powyżej 14 lat hcp 17,5 - 36,4 
 I miejsce mężczyzn i juniorów powyżej 14 lat hcp 36,5 - 54,0 

WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy, że zgodnie z zasadami Klubowego Pucharu Sezonu, gracze będą 
klasyfikowani w tych grupach hcp, do których zostali przydzieleni w pierwszym
Turnieju Klubowym (nie zmienia się grupy hcp w trakcie sezonu). 
Golfiści nie będący członkami Modry Las Golf Club biorą udział w klasyfikacji 
turniejowej, natomiast nie uczestniczą w klasyfikacji do Klubowego Pucharu 
Sezonu. 


