MID AMATERSKO TEKMOVANJE
klubsko ekipno in
individualno pokalno

NAJVEČJA TURNIRSKA
SERIJA V SEZONI 2018
Skupni WAGC in MIDAM
Samostojni

Skupni WAGC in MIDAM
13. april – Golf igrišče Livada

Samostojni WAGC
TBD – Golf igrišče Diners

11. maj – Golf Grad Otočec

TBD – Golf igrišče Livada

1. junij – Golf igrišče Ptuj
29. junij – Golf Arboretum
17. avgust – Golf Arboretum
Finalni turnir ekip MID-AM pokalnega tekmovanja
15. – 16. september – Golf igrišče Arboretum
Finalni turnir WAGC in MID-AM posamezniki
8. – 9. september – Golf igrišče Livada

MID AMATERSKO TEKMOVANJE

MIDklubsko
AMATERSKO
TEKMOVANJE
ekipno in
klubsko ekipno in
individualno pokalno
individualno pokalno

Sezona golfa bo letos dodatno popestrena, saj je bil sprejet dogovor med Golf zvezo
Slovenije in organizatorjem WAGC serije za Slovenijo o skupni izvedbi do sedaj ločenih
serij tekmovanj MID AM in WAGC.
Pokalno tekmovanje MID AM, ki je trenutno najbolj množično tovrstno tekmovanje v
Sloveniji bo pridobilo pestrejšo podobo in več nagrad, tekmovanje WAGC, ki postaja vse
bolj prepoznavno in se lahko pohvali z odlično organizacijo in privlačnim finalom, pa večje
število igralcev.
WAGC serija se v Sloveniji igra že šesto zaporedno leto in zmagovalci slovenskega
finala odpotujejo na svetovno prvenstvo, ki se bo 20.-27. oktobra 2018 odvijalo v Johorju v
Maleziji.
Na skupnih datumih kvalifikacijskih turnirjev in dvodnevnega finala, se znotraj enega
turnirja igrata oba formata tekmovanj in načinov točkovanja po posameznem razpisu.

WAGC finale v Maleziji
20. – 27. oktober

Igrišča, ki se igrajo na WAGC:
Els Desaru Coast, The Valley GC
Els Desaru Coast, The Ocean GC
Palm Resort Golf & Country Club, Allamanda GC
Palm Resort Golf & Country Club, Cempaka GC

MIDAM zaključek sezone v Turčiji
z ogledom Turkish Airlines Open
29. oktober – 5. november

All inclusive v Sueno golf hotelu 5*
ali
v Sueno Deluxe hotelu 5*
Unlimited golf na igriščih Pines & Dunes
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RAZPISNI POGOJI ZA MID AMATERSKO KLUBSKO EKIPNO, INDIVIDUALNO
POKALNO TEKMOVANJE IN WAGC
1. SPLOŠNI POGOJI
-

Splošni pogoji tekmovanj GZS 2018 in Lokalna pravila GZS
Tekmovanj se lahko udeležujejo članice in člani slovenskih golf klubov z veljavno licenco GZS za sezono 2018 in
amaterskim statusom.
Najvišji HCP, s katerim se lahko tekmujoči lahko prijavijo je 25,4.

1.A Dodatni pogoji, veljavni za MID AM
- Na tekmovanju se bo upoštevalo rezultate tistih tekmovalk in tekmovalcev, ki se bodo za sodelovanje opredelili
pred pričetkom tekmovalne serije in bodo tekmovalnem letu 2018 dopolnili 30 let, oziroma so starejši od 30 let.
- Tekmovalci in tekmovalke, ki nastopajo imajo HCP lahko 25,4 ali boljši
1.B Dodatni pogoji veljavni za WAGC
- Na tekmovanju se upošteva rezultate vsakega prijavljenega igralca, ki je star najmanj 18 let.
- Tekmovalke ali tekmovalci, kateri imajo HCP višji od 25,4 na kvalifikacijskih turnirjih lahko igrajo, tudi v
konkurenci, vendar se za preračun upošteva max. HCP 25,4. Na posamezen turnir se lahko prijavi največ pet (5)
tekmovalk/cev z HCP, ki presega HCP 25,4.
- Prijavljeni morajo imeti slovensko državljanstvo.
- Članom selekcij GZS nastop na WAGC tekmovanjih ni dovoljen.

2. OBLIKA TEKMOVANJA IN PRIJAVE
-

Igra se v Stableford načinu z rumenih (moški) in rdečih (ženske) udarjališč
Štart bo s 1. in 10. luknje dopoldan in popoldan
Posamezno tekmovanje velja za spremembo HCP

2. A Dodatni pogoji za MID AM
- Tekmuje se posamezno in ekipno, v bruto in neto kategoriji.
- Ekipe sestavljajo člani ali članice klubov in se prosto oblikujejo v sklopu kluba (A ali B status).
- Za ekipni rezultat se upošteva 5 krogov, pri moških ekipah po min. 6 rezultatov na krog, pri ženskah pa min. 3
rezultati na krog. V kolikor od posamezne ekipe sodeluje manjše število od predpisanega, se rezultati štejejo za
posamezno razvrstitev, ekipa pa ostane v tem krogu brez točk.
- Ekipe se s poimenskim spiskom na tekmovanje prijavijo pred prvim kolom (najkasneje do 30.3.2018), na priloženi
prijavnici. Kotizacija na ekipo je 200 Eur (163,93 Eur + 36,07 DDV (22%)), ki jo je potrebno nakazati na TRR golf
zveze (30000-0011018072 pri SBERBANK D.D., model 00 sklic 1100 – MID_AM pokalno 2018) do 4.4.2018.
- Vsi, ki tekmujete za MID AM serijo ekipno ali posamezno, hkrati igrate tudi za WAGC kvalifikacije in uvrstitev v
finalni turnir v Sloveniji
2.B Dodatni pogoji za WAGC
- Tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na posameznem kvalifikacijskem krogu v naslednjih HCP skupinah:
A (HCP do 5,4)
B (HCP 5,5 do 10,4)
C (HCP 10,5 do 15,4)
D (HCP 15,5 do 20,4)
E (HCP 20,5 do 25,4)
-

Na finalni turnir se uvrstijo prvi trije tekmovalci/ke na posameznem tekmovanju v neto razvrstitvi znotraj
navedenih HCP kategorij.
V kolikor na posameznem kvalifikacijskem krogu pride do enakih rezultatov, se upoštevajo boljši rezultati na
zadnjih devetih (10. do 18. luknja), šestih (13. do 18. luknja), treh (16. do 18. luknja), dveh (17. in 18. luknja), na
zadnji luknji (18.). V kolikor enakost še vedno obstaja, o zmagovalcu odloči žreb.
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-

-

Iz serije sedmih (5 mid am + 2 wagc) kvalifikacijskih krogov se neposredno v finale uvrsti največ 105 tekmovalcev
( 15 tekmovalcev na vsakem kvalifikacijskem krogu; 3 tekmovalci na HCP kategorijo).
Nagrade na posameznem krogu:
neto zmagovalec znotraj vsake HCP kategorije
najbližji zastavici (praktične nagrade)
najdaljši udarec (moški & ženske – praktične nagrade)
praktične nagrade (žreb med prisotnimi udeleženci na podelitvi)
Prijave za tiste, ki boste sodelovali samo na WAGC turnirjih sprejemamo na spletni strani www.par3.si/wgc
ali na recepcijah golf igrišč na njihovih telefonskih številkah ali e-mailih.
Prijave se vnašajo na www.par3.si/wgc in jih za vas lahko odda tudi golf igrišče. Pogoj za udeležbo na
kvalifikacijskem turnirju je popolno izpolnjena prijavnica na spletu. Pridobljeni podatki se uporabljajo v namen
komunikacije na temo WAGC tekmovanj, pošiljanja informacij povezanih z golf potovanji in drugimi golf dogodki.
Podatke prejete preko prijavnice lahko v namene trženja uporabljajo tudi pogodbeni partnerji oz sponzorji serije
WAGC

3. FINALNA TURNIRJA
Ker gre za dve združeni seriji tekmovanj, se bosta odigrala dva finalna turnirja:
A) 8.-9.9.2018 MID AM POSAMIČNO IN WAGC FINALNI TURNIR NA GI LIVADA V MORAVSKIH TOPLICAH
B) 15.-16.9.2018 MID AM FINALE EKIP NA GI ARBORETUM
A) 8.-9.9.2018 MID AM posamično in WAGC finalni turnir na GI Livada v Moravskih Toplicah
A.1. MID AM POSAMIČNO FINALE
Lestvica se sestavi na osnovi zbranih točk v petih odigranih kolih in finalu. Točke tekmovalci/ke zbirajo
tako v bruto kot v neto kategoriji. Finalni turnir je dvodneven.
A.2. WAGC FINALE
Turnir se igra dva dni, s čimer se želimo približati standardu Svetovnega prvenstva, kjer se igra
tekmovanje štiri dni. Turnir šteje za spremembo HCP.
Točkovanje za HCP skupine (10,5 - 15,4), (15,5 - 20,4) in (20,5 - 25,4) je enako kot na kvalifikacijskih
turnirjih WAGC, neto rezultata obeh tekmovalnih dni se seštejeta.
Zmagovalci po HCP kategorijah so igralci z najvišjim seštevkom neto rezultata. V primeru enakega neto
rezultata v skupini, o zmagi odloča boljši neto rezultat na zadnjih 18, 9, 6, 3, 2, oziroma zadnji luknji
igrišča. Če zmagovalec še vedno ni določen, o uvrstitvi odloča žreb.
Hcp skupini (0 - 5,4) in (5,5 – 10,4) na finalnem turnirju igrata neto seštevno igro.
Zmagovalec v posamezni HCP kategoriji je igralec ali igralka z najnižjim seštevkom neto rezultatov dveh
dni. V primeru enakega rezultata v skupini, o zmagi odloča manjše število udarcev na zadnjih devetih (10.
do 18. luknja), šestih (13. do 18. luknja), treh (16. do 18. luknja), dveh (17. in 18. luknja), na zadnji luknji
(18.). V kolikor enakost še vedno obstaja, o zmagovalcu odloči žreb.
HCP kategorija v kateri igra udeleženec finalnega turnirja, ki se je uvrstil v finale preko kvalifikacijskega
turnirja, bo finalni turnir igral v HCP kategoriji v katero spada po svojem HCP na prvi dan finalnega
turnirja, ne glede na to, v kateri HCP kategoriji se je uvrstil na kvalifikacijskem turnirju. V kolikor se mu
HCP prvi dan zniža, drugi dan še vedno igra v HCP kategoriji, v kateri je turnir začel.
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Opomba – ZELO POMEMBNO:
Vsi igralci, ki se bodo uvrstili v finale na Livadi, morajo udeležbo na finalu potrditi na elektronski naslov
wgc@par3.si in OBVEZNO vplačati startnino v višini 49 EUR najkasneje do 31.8.2018 na GK Par3,
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana - TRR: SI56 0310 0100 1862 854 (SKB d.d.). V namen napišite WAGC –
»ime priimek« igralca V sklic napišite: 0809-2018. S plačilom je udeležba na finalnem turnirju potrjena.
Po izvedenem plačilu in oddani prijavi v primeru odjave vplačane startnine ne vračamo.
Preostanek se plača na dan turnirja na recepciji. V primeru, da kateri od igralcev, ki so se uvrstili v finale
preko WAGC kvalifikacij, ne odda prijave oziroma ne vplača navedenega zneska pravočasno, je s tem
zamudil prijavo in organizator lahko povabi k igranju v finale naslednjega najboljšega igralca iz WAGC
kvalifikacijskega turnirja in sicer iz HCP kategorije v kateri je igral igralec, ki je prijavo v finale zamudil. V
kolikor se tako povabljeni igralci ne odzovejo, ima organizator pravico povabiti igralce iz drugih WAGC
kvalifikacijskih turnirjev. V primeru, da se finalni turnir zaradi vremenskih ali drugih nepredvidljivih
razmer na izbranem igrišču ne more izvesti, organizator zagotovi predlog alternativne lokacije ali datuma
izvedbe turnirja in obvesti udeležence finalnega turnirja o morebitni spremembi.
B) 15.-16.9.2018 MID AM finale ekip na GI Arboretum – MID AM MASTER
MOŠKE EKIPE
Oblika tekmovanja na MID AM MASTER: Match Play (4 x fourball (prvih devet lukenj), 4 x foursome
(drugih devet lukenj), 4 x single; 12 igralcev; vsaka ekipa lahko prijavi dve rezervi). V neto kategoriji se
upošteva ¾ trenutnega natančnega EGA HDCP posameznega igralca. Točni razpisni pogoji bodo objavljeni
naknadno.
ŽENSKE EKIPE
Oblika tekmovanja na finalu: match play z upoštevanjem ¾ trenutnega natančnega EGA HDCP
posamezne igralke (prvih devet lukenj - 2 x foursome; drugih devet lukenj – 2 x fourball; 18 lukenj - 2 x
single). Vsaka ekipa ob prijavi lahko navede dve rezervi

4. CENE
Za posamezni krog MID AM in WAGC kvalfikacijskih turnirjev igralci/ke plačajo na igrišču 60 Eur (vključena je
karta za igranje, štartnina in kosilo). Letne karte plačajo samo štartnino in kosilo.
Cena za dvodnevno finale WAGC je 119 € (štartnina 49 € in igralnina 70 €)

5. SPLOŠNO
Organizator MID AM pokalnega tekmovanja in WAGC si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb
pogojev iz razpisa tekmovanja in določi nove startne skupine in čas, ali spremeni lokacijo turnirjev o čemer mora
obvestiti vse udeležence.

