AGC - TKG RYDER CUP
Data:

14.10.2017

Format gry:

1 pojedynki foursome match play brutto
2 pojedynki fourball match play brutto
8 pojedynków single match play brutto

Starty:

Foursome 1 – 9:30
Fourball 1 – 9:38
Fourball 2 – 9:50
Single 7 i Single 8 – 10:02
Single 5 i Single 6 – 10:14
Single 3 i Single 4 – 10:26
Single 1 i Single 2 – 10:38
Kolejność startów w meczach pojedynczych ustalana jest na podstawie HCP zawodników

Kapitan drużyny: Wyznacza 14 osoby skład drużyny oraz 4 zawodników rezerwowych
Wyznacza pary do gry w formatach foursome i fourball.
Terminy:

Zgłoszenie składów drużyn do 10 października 2016
Wyznaczenie par foursome i fourball do 13 października 2016

Składy drużyn:

14 zawodników w każdej drużynie + 4 zawodników rezerwowych
Możliwość zmiany zawodnika ze składu podstawowego na zawodnika rezerwowego istnieje
do 15 minut przed startem meczu.

Zawodnicy:

Do turnieju dopuszczeni są członkowie Armada Golf Club oraz członkowie Tyskiego Klubu
Golfowego

Opłaty
organizacyjne:

Zawodnicy z prawem do gry w AGC
Goście bez prawa do gry
Juniorzy bez prawa do gry

Zasady gry:

Turniej odbywa się na 18 dołkach pola golfowego Srebrne Stawy w Bytomiu. Za wygrany mecz
drużyna otrzymuje 1 punkt. W przypadku braku rozstrzygnięcia meczu po 18 dołkach obydwie
drużyny otrzymują po 0,5 pkt. Do zwycięstwa drużyny w AGC – TKG RYDER CUP jedna z drużyn
musi zdobyć co najmniej 6 pkt. W przypadku remisu 5,5-5,5 zwycięzcą zawodów zostanie
drużyna która zdobyła puchar w poprzedniej edycji zawodów.

Tees:

Mężczyźni – żółte tee
Kobiety – czerwone tee

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:

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy

Spory:

Spory będą rozstrzygane przez komitet turnieju w sposób sprawiedliwy

Komitet:

Sędzia główny:

Mirosław Nocoń

Przedstawiciel pola:

Jakub Gustaw

Kapitan AGC oraz Kapitan TKG

– 20 zł
– 100 zł
– 60 zł

