Regulamin “Ligi Królewskiej 2019”
Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie
Formaty:

Liga Turniejowa
Liga Klubowa
Liga Zielona

Nagrody:

Liga Turniejowa Mężczyźni:
Liga Turniejowa Kobiety:
Liga Klubowa Mężczyźni:
Liga Klubowa Kobiety:
Liga Zielona Mężczyźni:
Liga Zielona Kobiety:

Komitet:

Zarząd Klubu

1, 2, 3 miejsce
1, 2, 3 miejsce
1, 2, 3 miejsce
1, 2, 3 miejsce
1, 2, 3 miejsce
1, 2, 3 miejsce

Zasady ogólne
1. Królewska Liga Golfowa (Liga) jest oficjalną doroczną klasyfikacją amatorów będących członkami
Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (Klub).
2. Start Ligi następuje w poniedziałek, 1 kwietnia 2019, a jej koniec przypada na niedzielę,
24 listopada 2019 (Sezon).
3. Każdy członek Klubu może uczestniczyć w Lidze poprzez rejestrowanie rund EDS oraz uczestnictwo
w turniejach golfowych obsługiwanych przez system Eagle PZG w trakcie Sezonu. Do wyników Ligi
zaliczane są wyłącznie rundy zarejestrowane w systemie Eagle2 PZG, rozegrane na polach
widocznych w tym systemie (w tym na polach zagranicznych dostępnych w Eagle2).
4. Do poszczególnych Klasyfikacji zaliczane są najlepsze wyniki Stableford netto (STB) gracza uzyskane
w kolejnych tygodniach Sezonu (poniedziałek – niedziela). Każdy członek Klubu może zarejestrować
dowolną liczbę rund EDS lub rund turniejowych w danym tygodniu, spośród których jedna runda z
najwyższym wynikiem (najlepszym w tygodniu) zostanie automatycznie wybrana do odpowiednich
Klasyfikacji.
5. Tytuł Mistrza i Mistrzyni w poszczególnych Klasyfikacjach otrzymują osoby o największej sumie
punktów STB obliczanej z 10 (dziesięciu) najwyższych wyników tygodniowych uzyskanych w Sezonie.
6. W Lidze Turniejowej i Lidze Klubowej uwzględniane są tylko wyniki rund 18-dołkowych. W Lidze
Zielonej uwzględniane są wyniki rund 9-dołkowych i 18-dołkowych.
7. Udział w turniejach klubowych – tj. w Cyklu Królewskim oraz Mistrzostwach Klubu premiowany jest
każdorazowo 1 punktem STB dodawanym do wyniku uzyskanego w tym turnieju.
8. Bieżące podliczanie wyników odbywa się raz na tydzień, a aktualne wyniki są dostępne na stronie
Klubu www.royalgolf.org.
9. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane przez Komitet Turniejowy wyłącznie w zakresie
niezbędnym do obliczania wyników Ligi na podstawie zgody wyrażonej przez graczy przy ich
rejestracji w systemie Eagle2.
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Klasyfikacje i nagrody:
10. Liga Turniejowa to wyniki STB uzyskiwane wyłącznie w turniejach rejestrowanych w systemie
Eagle PZG przez graczy posiadających handicap EGA nie wyższy niż 36,0. W ramach Ligi Turniejowej
prowadzone są dwie odrębne klasyfikacje: dla mężczyzn i kobiet.
11. Liga Klubowa to wyniki uzyskiwane w turniejach oraz rundach EDS rejestrowanych w systemie
Eagle PZG przez graczy posiadających handicap EGA nie wyższy niż 36,0. W ramach Ligi Klubowej
prowadzone są dwie odrębne klasyfikacje: dla mężczyzn i kobiet.
12. Liga Zielona to wyniki uzyskiwane w turniejach oraz rundach EDS rejestrowanych w systemie
Eagle PZG przez graczy posiadających handicap EGA w kategorii 6. (37-54). W ramach Ligi Zielonej
prowadzone są dwie odrębne klasyfikacje: dla mężczyzn i kobiet.
13. Gracze nagrodzeni w Lidze Turniejowej nie są klasyfikowani w Lidze Klubowej.
14. Wyniki STB gracza zmieniającego handicap EGA z kategorii 6. (37-54) na kategorię 5.(26,5-36) są
rejestrowane zgodnie z bieżącym handicapem EGA, tzn. jeśli w Sezonie następuje przejście z Ligi
Zielonej do Ligi Klubowej/Turniejowej, punkty zaczynają liczyć się od nowa w Lidze Klubowej
i Turniejowej.
15. W połączonych klasyfikacjach (kobiet i mężczyzn) Ligi Klubowej wyłaniany jest także najlepszy
Master Senior (według definicji Master Seniora przyjętej przez PZG).
16. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów wygrywa gracz z niższym handicapem EGA na
koniec Sezonu.
17. Komitet Turniejowy zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzania uzasadnionych zmian
w Regulaminie Ligi Królewskiej.
KONIEC
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