Liga match play 2013
na Polu Golfowym w Olszewce
- regulamin -

1. Format i czas rozgrywek
1. Liga match play to rozgrywki o tytuł najlepszego gracza match play sezonu.
2. Runda zasadnicza trwa od 1 czerwca do 30 września 2013, playoffy od 1 do 31
października 2013, finał musi zostać rozegrany do 17 listopada włącznie.
2. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Lidze match play może wziąć każdy golfista o statusie amatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
3. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 15 złotych przed
rozegraniem pierwszego meczu.
4. Opłata startowa nie obejmuje opłat za grę na Polu.
3. Reguły
1. Rozgrywki odbywają się według reguł R&A Golf Club of St. Andrews oraz reguł
lokalnych Pola.
2. Mecze rozgrywane są w formacie match play.
3. Rozstrzygający głos w sprawie reguł ma Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z rozgrywek graczy rażąco lub
wielokrotnie łamiących reguły.
4. Runda zasadnicza
1. W czasie rundy zasadniczej startujący starają się rozegrać jak najwięcej meczy z
graczami uczestniczącymi w rozgrywkach.
2. W klasyfikacji końcowej rundy zasadniczej liczą się wyłącznie zawodnicy, którzy
zagrali przynajmniej minimalną wymaganą ilość meczy obliczaną wg wzoru:
(liczba startujących w rozgrywkach / 2) + 1
3. Gracz chętny do rozegrania meczu danego dnia, po przyjeździe na Pole wpisuje się na
listę dostępnych graczy, podając godzinę, do której będzie dostępny.
4. Aby rozegrać mecz należy rzucić wyzwanie graczowi z listy dostępnych graczy.
5. Każdy gracz może wyzwać innego gracza tylko jeden raz (liczą się tylko skuteczne
wyzwania), więc maksymalna liczba meczy między parą graczy to dwa (A wyzywa B, B
wyzywa A).
6. Wyzwania nie można odrzucić, o ile nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające
odrzucenie.
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7. Odrzucenie wyzwania bez zajścia okoliczności usprawiedliwiających powoduje
przegranie meczu walkowerem.
8. Za każdy wygrany mecz gracz otrzymuje jeden punkt.
9. Po rozegranym meczu zwycięzca zobowiązany jest zgłosić mecz i jego wynik
Organizatorowi rozgrywek.
5. Playoffy
1. Do rundy dogrywkowej kwalifikuje się czterech graczy z największą liczbą punktów po
rundzie zasadniczej.
2. Punkty zebrane w fazie zasadniczej są zerowane.
3. Gracze zakwalifikowani do fazy playoff grają między sobą sześć meczy, każdy z
każdym.
4. Za każdy wygrany mecz w fazie playoff gracz otrzymuje punkt.
5. Dwóch graczy z największą ilością punktów po fazie playoff przechodzi do finału.
6. Finał
1. Gracze zakwalifikowani do finału rozgrywają między sobą jeden mecz, który decyduje o
zwycięstwie w lidze.
7. Nagrody
1. Zwycięzca Ligi match play otrzymuje tytuł najlepszego gracza match play sezonu,
trofeum oraz nagrodę rzeczową.
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