
Mistrzostwa Match Play 2017

1. W skład komitetu turniejowego wchodzą Arkadiusz Rutkowski,  Paweł Jakubowski, Mariusz Makowski.

2. W razie kwestii spornych ostateczne decyzje podejmowane będą przez Komitet Turniejowy.

3. Zapisy przyjmowane są w recepcji KGLP do 21 maja 2017. 

4. Turniej rozgrywany w systemie match play 3/4 różnicy HCP graczy (jak obliczamy hcp gry- różnica hcp gry
obu graczy pomnozona przez 3/4). HCP Gry jest to aktualny hcp skorygowany o CR i SR. Zgodnie z zasadami
R&A.

5. W  turnieju  mogą  brać  udział  gracze  posiadający  HCP  PZG.  W  przypadku  nieaktywnego  hcp  w  dniu
rozgrywania meczu gracz otrzymuje hcp gry 0,0. Maksymalny hcp dla kobiet i mężczyzn to 36.

6. Mistrzostwa Klubu rozegrane zostaną w systemie pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej
fazy rozgrywek. Poszczególne rundy muszą być rozegrane w terminach wyznaczonych przez Komitet. 

7. Opłata turniejowa wynosi 50zł.

8. Gracze  powinni  skontaktować  się  ze  sobą  i  wyznaczyć  datę  meczu  odpowiadającą  obydwu  stronom.
Obydwaj gracze są odpowiedzialni za to, aby ich mecz rozegrany został przed upływem wyznaczonego przez
Komitet terminu danej rundy. 

9. Jeśli  gracz  A  może  rozegrać  mecz,  a  gracz  B  nie  (  np.  z  powodu  wyjazdu,  choroby,  braku  czasu,  itp.)
wówczas gracz B musi poddać mecz, a do następnej rundy przechodzi gracz A.

10.  Jeśli gracze pomimo obustronnych możliwości rozegrania meczu, nie mogą ustalić jego daty i nie rozegrają
go w terminie, do następnej rundy przejdzie osoba która wygra mecz w terminie wyznaczonym przez komitet.
Nie dotyczy grupy Eliminacyjnej.

11.  Gracz wygrywający jest odpowiedzialny za podanie rezultatu meczu na adres mailowy;
a.rutkowski@lisiapolana.pl

12.  Mecz jest rozstrzygnięty, jeśli pozostało do rozegrania mniej dołków niż wynik prowadzącego gracza (np.
gracz A prowadzi pięcioma dołkami, a do zakończenia rundy zostało tylko 4 dołki; wówczas gracz A wygrywa). 

13.  W razie remisu decydować będzie dogrywka w systemie "sudden death". Rozpoczyna się ona na pierwszym
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dołku pola.

14.  Mistrzem  Klubu  Matchplay  zostanie  zwycięzca  meczu  finałowego,  przewiduje  się  również  rozegranie
meczu o 3 miejsce.

15. Grupa Eliminacyjna, czyli osoby z najwyższymi hcp muszą rozegrać swoje mecze do 11 czerwca. 

16.  Termin rozgrywania;

Runda I – do 2 lipca,

Runda II – do 22 lipca,

Runda III – do 12 sierpnia,

Runda IV – do 3 września,

Runda V – do 30 września,

Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania poszczególnych rund w zależności od ilości
zapisanych graczy.
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