
 

 

Regulamin Nagrody 
„Największy Postęp w Sezonie 2019” 

Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie  
 
Reguły klasyfikacji  

1. W rankingu „Największy postęp w sezonie” klasyfikowani są gracze, którzy przez cały okres od 1 
kwietnia 2019 (początek sezonu) do 24 listopada 2019 (koniec sezonu): 

- pozostawali członkami Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (Klub) oraz  
- posiadali handicap EGA zweryfikowany w procesie Handicap Review 2019 (tzn. zarejestrowali w 
systemie Eagle2 PZG minimum 8 rund w ostatnich dwóch sezonach). 

2. Ranking oparty jest o wartości handicapu EGA zarejestrowanego w systemie Eagle2 PZG. 

3. Postęp w sezonie obliczany jest na podstawie różnicy wartości handicapu EGA na początku sezonu 
(handicap początkowy) oraz na końcu sezonu (handicap końcowy). Na uzyskany wynik nie mają 
wpływu zmiany wartości handicapu w trakcie sezonu. 

4. Wartość punktowa postępu obliczana jest jako liczba kroków postępu obniżania handicapu od 
handicapu początkowego do końcowego o wartości kroku podane w załączonej tabeli dla 

poszczególnych Kategorii Handicapowych: 
- handicap początkowy zostaje obniżany kolejno o wartości kroku podane w prawej kolumnie tabeli 

dla kategorii handicapowej, w której mieści się handicap początkowy 
- po przekroczeniu granicy kategorii handicapowej do dalszego obniżania stosowana jest wartość 
kroku podana dla niższej kategorii handicapowej 
- obniżanie przeprowadza się aż do osiągnięcia handicapu końcowego 

5. Klasyfikację wygrywa gracz, który osiągnął największą liczbę punktów obliczoną według opisu 

w pkt. 4. 

6. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów wygrywa gracz z niższym handicapem 
końcowym. 

7. Wyniki obliczane są przez Komisję Handicapową Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie. Decyzje 
Komisji są ostateczne. 

8. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane przez Komisję Handicapową wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do obliczania wyników klasyfikacji na podstawie zgody wyrażonej przez graczy przy ich 
rejestracji w systemie Eagle2. 
 

Tabela 1. 

Kategoria handicapowa Handicap dokładny EGA Krok postępu 

1 do 4,4 0,1 

2 4,5 – 11,4 0,2 

3 11,5 – 18,4 0,3 

4 18,5 – 26,4 0,4 

5 26,5 – 36,0 0,5 

6 37 – 54 1,0 

 
Przykład:    Wartość początkowa 35,7    Wartość końcowa 14,8 
Obliczenie punktów:  
35,7 – (19 x 0,5) = 26,2              19 punktów 

26,2 – (20 x 0,4) = 18,2              20 punktów 
18,2 – (12 x 0,3) = 14,6              12 punktów 

RAZEM                                        51 punktów 
 
KONIEC 


