HGS Liga Dame 2020

GLAVNI RASPIS
Naziv natjecanja:

HGS Liga Dame 2020

Kalendar natjecanja:

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Organizator:
Organizacijski Odbor:

Hrvatski golf savez
Nikola Žufika, Nikola Smoljenović, Dalibor Ljubić, Bogdan
Palovšnik, Dean Dužaić, Sonja Jelača
Delegirani član organizacijskog odbora, delegirani sudac i voditelj
igrališta
Delegira HGS
R&A Rules i lokalna pravila igrališta.
Prema pravilniku natjecanja.
4 kola, Stroke play, crveni teejevi

Natjecateljska komisija:
Sudac:
Pravila:
Sistem natjecanja:

9. svibanj 2019
10. svibanj 2019
12. rujan 2020
13. rujan 2020

Riverside Golf, Zagreb
Riverside Golf, Zagreb
Riverside Golf, Zagreb
Riverside Golf, Zagreb

Ekipu čine do tri igračice (sve dobne skupine). Za plasman ekipa,
broje se dva bolja rezultata po kolu. U slučaju neriješenog
rezultata kapetanice ekipa igraju dodatnih 9 polja za pobjedu.
Prijave ekipa:

Klubovi mogu prijaviti do dvije ekipe i to u punom sastavu ekipe
(3 igračice i do 3 rezerve) najkasnije do ponedjeljka, 6. travnja
2020. do 12:00 sati, na: tajnik@golfportal.hr
Tijekom natjecanja prijavljene igračice mogu igrati samo za ekipu
za koju su prijavljene. Prijavljene igračice kluba cijelu godinu
moraju igrati isključivo za prijavljenu ekipu i predstavljati
prijavljeni klub na svim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

Prijave igrača:

Na svako pojedino kolo klubovi prijavljuju do 3 igračice ekipe,
prema rokovima objavljenim u raspisu za svako pojedino kolo.

Liječnička potvrda:

Sve prijavljene natjecateljice moraju HGS-u dostaviti liječničku
potvrdu prije početka natjecanja, natjecanje bez liječničke potvrde
neće biti dopušteno.
Navedeno uvjerenje vrijedi ISKLJUČIVO ako je izdano od specijalista
medicine rada/sportske medicine.

Pravo nastupa:

Mogu se natjecati ekipe svih golf klubova članica HGS-a.

Kotizacija:

500,00 HRK po ekipi za sva 4 kola Lige.
Uplate moraju biti izvršene nakon prijave ekipa do 17. travnja
2020. Ekipe koje ne uplate kotizaciju neće imati pravo nastupa.
Kotizacija uključuje trošak organizacije turnira, nagrade i obradu
rezultata. Ručak nakon igre nije u organizaciji Lige.

Plaćanje kotizacije:

Kotizacija se plaća na račun Organizatora.
IBAN: HR6624020061100544350
Kotizacija pokriva troškove organizacije natjecanja, a uključuje i
vodu i sendvič igračicama na svakom kolu.

Green Fee:

Plaća se na igralištu.
Riverside: 360 HRK, godišnje karte vrijede uz ugovorenu naknadu
za turnir

Nagrade na kraju 4 kola:

1,2,3 ekipa

Uvjet za odigravanje lige: prijavljene minimalno 4 ekipe iz 3 različita kluba.

