REGULAMIN TURNIEJU LIDER CUP 21 A&A GOLF CLUB
1. Turniej rozegrany jest na polu golfowym Arkadia w dniu 24.10.2021, rozpoczęcie
godzina 11:00 - shot gun.
2. LIDER CUP A&A GOLF CLUB są rozgrywkami drużynowymi, w których uczestniczą
dwie drużyny - Biała Arek Majsterek i Niebieska Jurek Bielawski.
3. Składy drużyn wybierają dwaj liderzy Rankingu A&A za 2021 (stan na 15.10.2021). W
składach drużyn mogą występować tylko zawodnicy o statusie amatora objęci
Rankingiem A&A za 2021.
4. Sposób wyboru zawodników do drużyn odbywa się w kolejności według klucza: lider
rankingu z wiceliderem wybierają zawodników z listy zgłoszonych na turniej.
5. W każdej drużynie musi występować zawodnik z pierwszej dziesiątki Rankingu A&A za
2021.
6. Pozostałych zawodników wybierają dowolnie Liderzy drużyn.
7. Turniej jest rozgrywany w wielu formatach i zgodnie z regułami dla nich ustalonych,
w których każdy pojedynek jest wart: zwycięstwo - 1 pkt dla drużyny, remis – 0,5 pkt
dla każdej drużyny, porażka - 0 pkt dla drużyny.
8. Drużyny rozegrają 3 rundy po 9 dołków, a w każdej rundzie po 5 pojedynków.
9. Format rozgrywki jest ustalany przez liderów przed rozpoczęciem LIDER CUP
10. Puchar za zwycięstwo w LIDER CUP zdobywa drużyna, która uzyska więcej punktów
w rozegranych pojedynkach.
11. W przypadku remisu po rozegraniu ostatniego pojedynku o zwycięstwie drużyny
decyduje wynik pojedynku w ostatniej rundzie rozegrany pomiędzy liderami drużyn –
musi być rozstrzygnięty, gramy dogrywkę.
12. W finałowej rundzie musi dojść do pojedynku między liderami drużyn, w przypadku
niedyspozycji jednego z nich, może lidera zastąpić inny zawodnik, przy czym
niedysponowany lider nie może wystąpić w żadnym pojedynku finałowej rundy. W
przypadku nieuczestniczenia któregoś lidera w pojedynku w rundzie finałowej przy
remisie końcowym drużyn, zwycięzcami LIDER CUP ogłasza się tą drużynę, której lider
przystąpił do finałowego pojedynku.
13. W przypadku nieprzystąpienia do pojedynku w rundzie finałowej przez obu liderów o
zwycięstwie w LIDER CUP decyduje pojedynek w rundzie finałowej pomiędzy
zawodnikami rozegrany w formacie stroke play.
14. Lider przed każdą rundą ustala skład swojej drużyny na poszczególne pojedynki i
zgłasza do wskazanej przez komitet turnieju osoby na 15 minut przed jej
rozpoczęciem.
15. Niestawienie się wyznaczonego zawodnika do pojedynku skutkuje jego porażką.
16. Zawodnicy po zakończeniu pojedynku zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia
wyników do osoby wskazanej przez komitet turnieju.
Cennik:
• 50 zł - członkowie VIP
• 50 zł - członkowie z HCP A&A - juniorzy/studenci

• 70 zł - członkowie z HCP A&A oraz goście członka VIP
• 100 zł – pozostali

