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MID AMATERSKO KLUBSKO EKIPNO
in
INDIVIDUALNO POKALNO 2019
Razpis za tekmovanje

1. PRAVILA IN POGOJI
Glej:
1.1 Splošni pogoji tekmovanj 2019
1.2 Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2019
1.3 Vodja tekmovanja in sodnik je MARJAN KOVAČ.
1.4 Za posamezno tekmovanje bo določena tekmovalna komisija GZS.
2. OBLIKA TEKMOVANJA
2.1 Stableford – (ločeno bruto in neto) za skupni rezultat ekipe in skupni rezultat posameznice/posameznika.
2.2 Na tekmovanju se bo upoštevalo rezultate tistih tekmovalk/tekmovalcev, ki bodo v tekmovalnem letu 2019
dopolnili 30 let, oziroma so starejši od 30 let in imajo HCP 25,4 ali boljši. Na posameznih tekmah bo postopni
start s 1. in 10 luknje v dopoldanskem in popoldanskem terminu, v kolikor bo prijavljenih zadostno število
tekmovalk in tekmovalcev. Igra se z rumenih (m)/rdečih (ž) udarjališč;
2.3 Posamezno tekmovanje velja za spremembo HCP ob upoštevanju HCP igralke/-ca;
2.4 Pokalno tekmovanje je organizirano za klubske ekipe ter posameznice/-ke.
Definicija klubske ekipe:
Ekipe predstavljajo članice/člani klubov z urejenim statusom za tekočo tekmovalno sezono.
Ekipe se lahko prosto oblikujejo v sklopu kluba (A in B članstvo), vendar morajo pred pričetkom tekmovanja ( 20.
3. 2019) o tem pisno obvestiti vodstvo tekmovanja (tekmovanja@golfzveza-slovenije.si), z navedbo imena ekipe,
kapetana ekipe ter posredovati seznam prijavljenih igralk/cev za ekipo.
Vsaka ekipa določi kapetana ekipe. Tekmovalkam/-cem šteje rezultat tudi za posamično razvrstitev. V kolikor na
tekmovanju nastopa manj kot 5 tekmovalcev prijavljene ekipe, pri ženskih ekipah manj kot 3 tekmovalke, ekipa
ne dobi točk, tekmovalki/-cu pa se rezultat šteje za posamično razvrstitev.
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2.5 Ekipni rezultat
Za ekipni rezultat velja seštevek pet (5), pri ženskih treh (3) najboljših rezultatov (stableford točke), ki so jih
dosegle posamezne ekipe na tekmi v bruto in neto kategoriji. Na osnovi seštevka rezultatov (stableford točk),
se na posamezni tekmi razvrsti ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip na posamezni tekmi pride do
delitve mest. Za končni ekipni rezultat se od 6 razpisanih krogov, šteje najboljših 5 doseženih uvrstitev ekip na
posameznih krogih.
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2019
2.6 Rezultati posameznih tekmovalk/cev
Rezultate posameznih tekmovalk/cev se točkuje na podlagi doseženega mesta (stableford točke bruto in neto).
3. TERMINI POSAMEZNIH TEKEM
1. krog

12.4.

PTUJ

2. krog

10.5.

ARBORETUM

3. krog

31.5.

LIVADA

4. krog

28.6.

OTOČEC

5. krog

16.8.

TRBIŽ

6. krog

6. 9.

CUBO GOLF

GZS bo v sklopu MID AM pokalnega tekmovanja organizirala tudi MID AM MASTER, termin in razpisni pogoji
bodo objavljeni pravočasno na www.golfportal.si in posredovani kapetanom ekip.

4. PRAVICA NASTOPA IN OMEJITVE
Glej SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ 2019
Omejitve:
Vse amaterke in amaterji, letnik 1989 in starejši, ki so aktivni člani golf klubov GZS, z omejitvijo EGA hendikep na
25,4.
5. PRIJAVA
5.1 Rok prijav za klubske ekipe je do srede, 20. marca 2019.
Klubske ekipe plačajo enkratno kotizacijo v višini 100 EUR + 22 % DDV – skupaj 122,00 EUR. Kotizacijo je potrebno
nakazati na TTR 30000-0011018072 pri SBERBANK D.D., model 00 sklic 1100 – MID_AM pokalno 2019, do 20.03.2019. Ob
prijavi je potrebno poslati potrdilo o plačilu. Naš naslov je: Golf zveza Slovenije, Šmartinska 152, 1122 Ljubljana.
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5.2 Rok za prijavo na posamezno tekmovanje je do 12:00 ure zadnji ponedeljek pred posameznim kolom (razpis
na www.golfportal.info), na e-poštni naslov: tekmovanja@golfzveza-slovenije.si
6. ODJAVA
Čas za odjavo je en dan (24 ur) pred objavljenim uradnim štartnim časom na dan tekmovanja, brez navedbe
vzroka. Po preteku tega časa je za odjavo potrebno imeti tehten razlog in ga v pisni obliki posredovati na epošto: metka.jamar@golfzveza-slovenije.si (Metka Jamar) ali na Metkino mobilno številko 031 330 692 v obliki
SMS sporočila. V kolikor navedeno ne bo izpolnjeno, bo tekmovalec diskvalificiran.
7. REGISTRACIJA
Splošni pogoji tekmovanj 2019
Vsaka tekmovalka/tekmovalec se mora na dan tekmovanja, uro pred pričetkom uradne tekme javiti na recepciji
golf igrišča na katerem tekmovanje poteka in tako najaviti svojo prisotnost na tekmovanju.
8. STROŠKI POSAMEZNEGA KOLA
Vsaka igralk/ec poravna pred posameznim kolom 60 ur (vključeno: igralnina, startnina, in kosilo) na recepciji
posameznega igrišča. Velja za vsa igrišča, na katerih potekajo pokalna tekmovanja GZS Mid Am. Razdelitev
stroškov bo opredeljena z razpisom za posamezni krog – odvisno od igrišča.
9. PRIZNANJA
A) Za končno uvrstitev ločeno za moške in ženske ekipe in posameznike se podelijo nagrade:
od 1. do 3. mesta ekipno bruto
od 1. do 3. mesta ekipno neto
1. in 2. mesto posamezno bruto
1. in 2. mesto posamezno neto.
Za ekipno razvrstitev se od 6 krogov, upošteva boljših 5. Za posamezno razvrstitev se upošteva točke, ki jih
tekmovalke/tekmovalci dosežejo v 6 razpisanih krogih tekmovanja.

