Regulamin Liga Match Play Armada Golf Club
Terminy:

do 30 kwietnia 2017 – I Kolejka
do 21 maja 2017 – II Kolejka
do 11 czerwca 2017 – III Kolejka
do 2 lipca 2017 – IV Kolejka
część zasadnicza
do 23 lipca 2017 – V Kolejka
do 13 sierpnia – VI Kolejka
do 3 września – VII Kolejka
do 24 września – VIII Kolejka i ćwierćfinały
do 15 październia – IX Kolejka i półfinały
część finałowa
21 października – turniej finałowy Ligi Match Play

Start:

Turniej finałowy: zgodnie z listą startową

Zapisy:

W celu rozstawienia przed pierwszą kolejką do 9 kwietnia do godz 24:00
Późne zapisy do końca III Kolejki

Opłaty:

Zawodnicy nie posiadający Prawa do Gry na polu Armada Golf Club opłacają każdorazowo
Green Fee ze zniżką 10%
Opłata organizacyjna za turniej finałowy wynosi 50 zł. Opłata organizacyjna nie zwalnia z
opłacenia Green Fee.

Zawodnicy:

Do turnieju dopuszczeni są członkowie Armada Golf Club oraz wszyscy goście posiadający
status amatora

Format gry:

Match Play

Zasady gry:

Każdy mecz odbywa się na 18 dołkach pola golfowego Srebrne Stawy. Wynik meczu jest

zapisywany jako ilość dołków przewagi & ilość dołków do końca 18 dołkowej rundy
np.: 3&2
Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Część zasadnicza ligi Match Play trwa 7 kolejek systemem szwajcarski (pełen opis w
załączniku). Po 7 kolejkach ośmiu najlepszych zawodników zgodnie z kolejnością w tabeli
awansuje do części finałowej Ligi Match Play rozgrywanej systemem pucharowym aż do
rozstrzygnięcia wszystkich miejsc. Zgodnie z poniższym rozstawieniem.
Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

M1:
M2:
M3:
M4:

M5: zM1- zM2
M6: zM3- zM4
M7: pM1-pM2
M8: pM3-pM4

o 1 miejsce: zM5-zM6
o 3 miejsce: pM5-pM6
o 5 miejsce: zM7-zM8
o 7 miejsce: pM7-pM8

1-8
4-5
3-6
2-8

Pozostali zawodnicy rozgrywają kolejne trzy kolejki systemem szwajcarskim
Walkowery:

W przypadku nie podania wyniku w danej kolejce obydwoje zawodnicy przegrywają
mecz walkowerem z wynikiem 3&2.
W przypadku gdy jeden zawodnik zgłosi chęć rozegrania meczu w wyznaczonym
terminie a mecz nie odbędzie się zawodnik ten wygrywa mecz walkowerem z
wynikiem 1up

Tees:

Mężczyźni – żółte tee
Kobiety i juniorzy do lat 12 – czerwone tee

HCP:

Gra odbywa się z ½ różnicy handicapów gry. W przypadku braku posiadania aktualnej karty
HCP zawodnik gra z HCP Gry = 0. Handicap dokładny zawodnika w danej kolejce będzie
ustalany na dzień rozstawienia.

Przepisy:

Turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa obowiązującymi od stycznia 2016
zatwierdzonymi przez R&A Rulet Limited oraz regułami lokalnymi pola golfowego Srebrne
Stawy

Urządenia
elektroniczne:

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru
odległości zgodnie Załącznikiem IV pkt. 4 Reguł Gry w Golfa

Pojazdy:

Zawodnicy mogą korzystać z wózków elektrycznych oraz korzystać ze środków transportu
podczas trwania regulaminowej rundy

Remis:

W przypadku remisu w meczach o 1,3,5,7 miejsce o wyniku zadecyduje dogrywka w systemie
nagłej śmierci na kolejnych dołkach aż do rozstrzygnięcia. W przypadku tej samej ilości
punktów w tabeli o kolejności w tabeli decyduje:

i. Mecze bez pośrednie – przy dwóch zawodnikach
ii. Uśredniona siła przeciwników ustalana wg wzoru:
(p1/m1 + p2/m2 + .. + pn/mn)/n – gdzie:
p- ilość punktów zawodnika
m- ilość meczy rozegranych zawodnika
n – ilość zawodników
iii. Ilość małych punktów
iv. Wyższy hcp
Reguła lokalna: W trakcie trwania ligi Match Play obowiązuje następująca reguła lokalna
Reguły 18-2, 18-3 i 20-1 zmienione są w następujący sposób:
Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik
zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partner, jego przeciwnika
lub któregoś z ich caddie lub sprzęt.
Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 183 i 20-1.
Ta reguła lokalna ma zastosowanie, gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting
green a przesunięcie jest przypadkowe.
Spory:

Spory będą rozstrzygane przez komitet turnieju w sposób sprawiedliwy

Komitet:

Sędzia główny:

Mirosław Nocoń

Przedstawiciel pola:

Jakub Gustaw

Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane co najmniej trzem najlepszym zawodnikom.

Kat. Ranking.:

Elite

Wizerunek:

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub
przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie
wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika
Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

