LIGA FOOTGOLFA
2019
REGULAMIN
1. FORMUŁA:
Turniej otwarty rozgrywany na 18 dołkach Pola PAR 20 (3 rundy po 6 dołków). Limit
uczestników – 32 osoby, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. ROZPOCZĘCIE:
a. Rundy turniejowe rozgrywane są zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym na
stronie internetowej: postolowo.com w zakładce Turnieje FootGolf, w terminie od
14.04.2019 do 06.10.2019
b. Start godz.: 10:00.
3. OPŁATY:
a. 50,00 PLN – osoby dorosłe
b. 25,00 PLN – juniorzy
4. ZGŁOSZENIA:
a. Przed każdą rundą osobiście w recepcji klubu od godz. 9:30.
5. FORMAT:
a. Stableford Netto – główny, punktacja Turnieju: I miejsce - 20 pkt., II miejsce - 15 pkt.,
III Miejsce- 12 pkt., IV- 10 pkt., V- 9 pkt.,VI- 8 pkt., VII- 7 pkt., VIII- 6 pkt., IX- 5 pkt , X4 pkt , XI-3 pkt , XII-2 pkt, wszyscy pozostali gracze- 1 pkt.
Do punktacji końcowej Stableford Netto zalicza się sumę punktów zdobytych w
pięciu najlepszych rundach ligowych. Do klasyfikacji końcowej będą brane pod
uwagę wyniki graczy, którzy zagrali, co najmniej 5 rozgrywek ligowych.
Runda finałowa w dniu 06.10.2019 liczona będzie podwójnie tzn. w punktacji Ligi
uwzględni się podwójną ilość punktów zdobytych w rundzie finałowej.
b. Stroke Play Brutto – dodatkowy, punktacja Strokeplay Brutto jest tworzona na
podstawie średniej arytmetycznej z wyników STROKE GROSS zawodników
uczestniczących w rozgrywkach Ligi FootGolfa 2019. W przypadku remisu wygrywa
zawodnik, którego współczynnik SA (średniej arytmetycznej) obliczony został na
podstawie większej ilości wyników rund ligowych. Sklasyfikowanie gracza w
punktacji sezonowej następuje w przypadku zaliczenia przynajmniej 5-ciu wyników
stroke gross.
6. NAGRODY:
I-Miejsce Puchar Przechodni oraz Dyplom i Tytuł „Mistrza LIGI FOOTGOLFA 2019”
II-Miejsce: Dyplom i Tytuł „I-V-Mistrza LIGI FOOTGOLFA 2019”
III-Miejsce: Dyplom i Tytuł „II-V-Mistrza LIGI FOOTGOLFA 2019”

I-Miejsce w kategorii Brutto – Puchar Przechodni Polskiej Federacji FootGolfa oraz Tytuł
Mistrza Challenger Ligi FootGolfa 2019
7. WARUNKI:
a. Gracz zobowiązany jest do odbioru turniejowej karty wyników przed startem
pierwszego flightu.
b. Dopuszczalny rozmiar piłki to 5.
c. Gracze wymieniają się Score Card'ami. Każdy gracz notuje wyniki partnera w rubryce
PLAYER oraz swoje własne w rubryce MARKER. Gracze powinni zamarkować swoje
piłki.
d. Wyniki rundy turniejowej będą publikowane do godz. 16:00 w następnym dniu po jej
rozegraniu na stronie internetowej: postolowo.com pod ikonką Turnieje Footgolf..
Dla potrzeb klasyfikacji do rozstrzygania remisów stosuje się zasadę lepszej ostatniej
rundy. W uzasadnionych przypadkach Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do
przesunięcia tego terminu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Rejestracja na turniej przez osobę pełnoletnią oznacza, że osoba zapoznała się z
Regulaminem Ligi FootGolfa, Regulaminem Ogólnym Turniejów PGC oraz Zasadami
PGC i akceptuje ich postanowienia.
b. Rejestracja na turniej przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny
osoby nieletniej zapoznał się z Regulaminem Ligi Footgolfa, Regulaminem Ogólnym
Turniejów PGC oraz Zasadami PGC i akceptuje ich postanowienia oraz, że ponosi
odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniego i ma
świadomość planów uczestnictwa nieletniego w Turnieju za zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego.
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