Regulamin rozgrywek o Puchar Opolskiego Klubu Golfowego 2021
Puchar „ Open Karolinka Golf”

Turnieje o Puchar OKG będą rozgrywane w weekendy na polu Karolinka Golf Park. Ranking
prowadzony będzie w 2 kategoriach, które są rozłączne (ważniejsza brutto).
1. Kategorie turniejowe (rankingi)
I kategoria – Stroke Play Brutto
W pojedynczym turnieju o Puchar OKG nagradzamy nagrodami 3 pierwsze miejsca w
każdym rankingu*.
Dodatkowe konkursy: Longest Drive, Neartest to the Pin będą ogłaszane indywidualne w
poszczególnych turniejach.
Klasyfikacja roczna: nagradzamy 3 pierwsze miejsca.
Przez cały sezon należy zagrać w co najmniej 5 turniejach o Puchar OKG, aby być
sklasyfikowanym w rankingu rocznym.
W sezonie odbędzie się 10 rund turniejowych o Puchar OKG, do klasyfikacji bierzemy pod
uwagę 5 najlepszych wyników, w ramach tych wyników można zgłosić jeden wynik z turnieju
zewnętrznego (uwzględnionego w rankingu PZG***).
O wyniku końcowym decyduje najmniejsza suma stroke play brutto z 5 najlepszych rund.
II kategoria – Stableford Netto w grupach hcp
-Ranking Stableford netto HCP od 0 do 22,4;
-Ranking stableford netto HCP od 22,5 do 36,4;
-Ranking stableford netto HCP od 36,5 do 54,0
-Ranking stableford goście
W pojedynczym turnieju o Puchar OKG nagradzamy nagrodami 3 pierwsze miejsca w
każdym rankingu*.
Klasyfikacja roczna: nagradzamy 3 pierwsze miejsca w każdym rankingu.
Przez cały sezon należy zagrać w co najmniej 5 turniejach, aby móc być sklasyfikowanym w
rankingu rocznym. W sezonie odbędzie się 10 turniejów o Puchar OKG, w ramach tych
wyników można zgłosić jeden wynik z turnieju zewnętrznego (uwzględnionego w rankingu
PZG***, nie dotyczy klasyfikacji gości)
O wyniku końcowym decyduje suma zdobytych punktów z 5 najlepszych wyników
stableford netto.
Dodatkowo w podsumowaniu rocznym wyróżnimy: 1 miejsce Stroke play brutto Pań i 1
miejsce Stableford netto Pań.
* w przypadku, gdy liczba zawodników w danym rankingu jest mniejsza od 6 nagradzamy tylko 1 miejsce,
dotyczy również wyników w rundzie turniejowej

** kategoria brutto i netto są rozłączne, w pierwszej kolejności nagradzamy wyższe miejsce (pierwszeństwo dla
brutto)
*** wyniki ten musi być zgłoszony do OKG do 30 września 2021

2. Remisy
W przypadku równych wyników w klasyfikacji stableford netto, o zwycięstwie będzie
decydowała reguła “countback”, rozumiana przez: ostatni turniej, ostatnią rundę, ostatnie 9
dołków (licząc 10-18) ostatnie 6 dołków (licząc 18-13), 3 dołki (licząc 18-16 ) , 1 dołek (18
dołek). W przypadku wyników równych w klasyfikacji stroke play brutto o zwycięstwie
decyduje niższy hcp.
3. Nagrody
Na zakończenie sezonu dla zdobywców pierwszych miejsc (I i II kategoria) w Pucharze OKG
przyznane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe: m.in voucher o wartości 50% ind. prawa gry
w sezonie 2022
4. Zgłoszenia
Bardzo prosimy o zgłaszania się do turniejów poprzez stronę PZG (przez Eagle)
https://pzgolf.pl/turnieje/lista-turniejow/
Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Sportowy: Dariusz Bizan (d.bizan@karolinkagolfpark.pl)

Życzymy wszystkim wielu sukcesów i udanego sezonu golfowego 2021.

