Mistrzostwa Olszewki Match Play 2012
1. W zawodach startuje szesnastu zawodników. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
2. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia, losowanie odbędzie się 1 maja.
3. Opłatę turniejową w wysokości 30 złotych należy wnieść przed rozegraniem pierwszego meczu.
4. Nagrodzonych zostanie trzech najlepszych graczy.
5. Turniej odbywa się w systemie match play brutto.
6. Turniej odbywa się w trybie pucharowym – przegrany odpada, zwycięzca przechodzi do następnej
rundy.
7. W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje dogrywka w trybie „nagła śmierć” rozgrywana od
pierwszego dołka.
8. Pary w pierwszej rundzie zostaną rozlosowane, następne mecze odbywają się wg „drabinki”.
9. Daty rozgrywania meczy gracze ustalają między sobą, muszą się one zmieścić w określonych przez
regulamin terminach.
10. Za ustalenie daty meczu odpowiada gracz z niższym handicapem lokalnym.
11. W przypadku dużych różnic w hcp lokalnym, gracz z wyższym handicapem otrzymuje jeden dołek
za każde dziesięć punktów różnicy w wysokości hcp.
Przykład: Gracz A ma hcp 5, gracz B ma hcp 27. Różnica wynosi 22 punkty, więc gracz B zaczyna
mecz z wynikiem 2 up.
12. Za zgłoszenie wyniku komitetowi turnieju odpowiada zwycięzca meczu.
13. W przypadku niemożności rozegrania meczu w wyznaczonym terminie z powodów losowych lub
zdrowotnych oraz w przypadku uchylania się od rozegrania meczu przez jednego z graczy do
następnej rundy przechodzi jego przeciwnik.
14. Jeżeli gracze nie mogą ustalić daty meczu i nie rozegrają do w terminie, o przejściu jednego z nich
do następnej rundy zadecyduje losowanie.
15. Terminy rozgrywanie meczy:
•
•
•
•

runda pierwsza (osiem meczy) – do 31 maja
runda druga (cztery mecze) – do 30 czerwca
runda trzecia (dwa mecze) – do 31 lipca
runda finałowa (mecz o zwycięstwo i mecz pocieszenia) – do 31 sierpnia

16. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na wrześniowym turnieju z cyklu
Olszewka Cup.
17. Terminarz turnieju może ulec drobnym zmianom.

