HRVATSKI GOLF SAVEZ
CROATIAN GOLF ASSOCIATION

NAČIN BODOVANJA ZA VOĐENJE RANG LISTE REPREZENTATIVACA HGS-a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Boduju se postignuti rezultati na slijedećim natjecanjima:
a. HGS liga
b. Hrvatsko otvoreno prvenstvo
c. Odabrana Međunarodna pojedinačna prvenstva
2. Formira se redoslijed bodovanjem radi više razloga: različite kvalitete i težine
igrališta, različiti vremenski uvjeti, eventualni izostanak pojedinaca sa nekog od
navedenih kriterijskih natjecanja.
3. Rang liste se vode zasebno za svaku kategoriju.
4. Rang liste su javne i mogu se u svakom trenutku vidjeti na web stranici HGS-a.
TABLICA BODOVANJA REZULTATA NA SLUŽBENIM (KRITERIJSKIM) NATJECANJIMA HGS-a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mjesto :
mjesto :
mjesto :
mjesto :
mjesto :
mjesto :

100
80
65
55
46
38

bodova

7. mjesto :
8. mjesto :
9. mjesto :
10. mjesto :
11. – 15. mj :
16. – 20. mj :
21. + mj.

31
25
20
16
10
5
1

Dodatna objašnjenja :
1. Ukoliko na pojedinom natjecanju dva ili više igrača postignu jednak rezultat, dobivaju
puni iznos bodova (npr. dva igrača imaju 3. rezultat, oba igrača dobivaju po 65
bodova).
2. Na domaćim Otvorenim prvenstvima boduju se rezultati samo hrvatskih igrača, bez
obzira na broj i plasman gostiju iz inozemstva.
3. Na međunarodnim natjecanjima se boduje stvarno osvojeni rezultat u ukupnom
plasmanu svih natjecatelja.
4. Kod višednevnih domaćih natjecanja (npr. Otvoreno prvenstvo) boduje se svaki dan
posebno.
5. U ligaškim natjecanjima boduje se rezultat svakog kola posebno.
6. Za odigrani rezultat par do +2 udarca igrač dobiva 10 dodatnih bodova, za rezultat -1
do – 3 igrač dobiva 20 dodatnih bodova, a za rezultat -4 i bolji igrač dobiva 40
dodatnih bodova.
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OSTALI UVJETI I KRITERIJI NASTUPA HRVATSKIH GOLFERA
ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U 2016.
Pojedinačna natjecanja
 Sve prijave na međunarodna natjecanja radi HGS, stoga se igrači trebaju javiti u ured HGS-a
(Milena Dragišić, Tajniku ili Izborniku).
 HGS će, ukoliko bude financijskih sredstava, pokrivati dio troškova nastupa pojedinih igrača
prema rang listi. Natjecanja i broj igrača određuje Izbornički tim, po potrebi uz suglasnost
Izvršnog odbora. Ukoliko HGS ne pokriva sve troškove, igrači koji nastupaju trebaju biti spremni
pokriti dio troškova što će biti unaprijed najavljeno.
 Igrače kojima HGS pokriva troškove određuje Izbornik i Izbornički tim prema kriterijima.
 Ako natjecanje nije u planu nastupa HGS-a a igrač želi na njemu nastupiti, tada se igrač javlja u
Savez koji će igrača prijaviti na natjecanje, a igrač sam snosi troškove nastupa na natjecanju. Igrač
mora ispuniti uvjete za prijavu na natjecanje.

Ekipna natjecanja








Ekipu koja će nastupiti na pojedinom natjecanju određuje poredak na rang listi i Izbornik sa
Izborničkim timom.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak ili približno jednak broj bodova, o izboru odlučuje
Izbornički tim, odnosno rang lista definira 2/3 igrača a Izbornički tim određuje 1/3 sastava ekipe.
Svi kandidati se moraju odazvati na pozvane pripreme i igre. Ukoliko izostanu, ne mogu nastupati
na predviđenom natjecanju.
U slučaju da je pojedini kandidat spriječen ili ne želi sudjelovati na pojedinom natjecanju u
inozemstvu, o tome treba izvijestiti selektora pisanim putem (mejlom) prilikom poziva na
pripreme. Na njegovo mjesto dolazi slijedeći prema Rang listi.
Također, odlučivati će i kriterij „primjerenog predstavljanja Hrvatske“. To znači da će se pratiti
reprezentativno nastupanje svakog reprezentativca na prethodnim natjecanjima. Osim
standardnih golf pravila i etike, svi reprezentativci dužni su pridržavati se svih uputa, pravila i
kriterija HGS-a.
HGS će, ukoliko bude financijskih sredstava, pokrivati dio ili sve troškove nastupa ekipe. Ukoliko
HGS ne pokriva sve troškove igrači koji nastupaju trebaju biti spremni pokriti dio troškova što će
biti unaprijed najavljeno.

Kandidati koji žive, studiraju ili rade u inozemstvu





Imamo nekoliko članova naših klubova, hrvatskih državljana, koji žive, studiraju i igraju u
inozemstvu.
Prate se i valoriziraju njihovi rezultati na glavnim službenim natjecanjima.
Za vrijeme boravka u Hrvatskoj, obavezni su igrati kriterijska natjecanja.
Izbornički tim ih ima pravo uključiti u reprezentaciju ako procjeni da su među najkvalitetnijim
kandidatima za određeno natjecanje.

Kandidati na Svjetskom, odnosno Europskom amaterskom rankingu (WAGR, EGR)


Posebno će se valorizirati igrači koji su na WAGR ili EGR listi.
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