HPGA MINI GOLF KUP 2019

Pravilnik natjecanja
OPIS NATJECANJA
HPGA MINI GOLF KUP je natjecanje hrvatskih juniora i juniorki u organizaciji i pod pokroviteljstvom
HPGA u sklopu programa razvoja talenata, s ciljem razvijanja natjecateljskih vještina među mladima (s
handicapom od 37 do 54) te selekcijskim turnirima za odabir juniora u program razmjene Hrvatska:
Škotska, natjecanja koja se odvijaju u Škotskoj, u organizaciji "Stuart Callan Golf Academy" za igrače i
igračice s handicapom ispod 36. Odlaskom u Škotsku, juniorima se želi omogućiti stjecanje iskustava
na natjecanjima u inozemstvu. Projekt juniorske razmjene uspješno provodimo 15 godina.
HPGA MINI GOLF KUP 2019 odvija se na golf igralištu Riverside Zagreb.
Ovim dokumentom regulira se sustav natjecanja, način bodovanja, nagrađivanja i ukupni poredak
natjecatelja.
PRAVO NASTUPA
Natjecanje se odvija u dvije konkurencije:
-igrači i igračice s handicapom od 37 do 54 i
-igrači i igračice s max handicapom 36.
Pravo na sudjelovanje imaju svi igrači mlađi od 18 godina na dan 1.1.2019.
U slučaju da se junior mlađi od 14 godina kandidira za Škotsku, roditelj mora biti pratitelj tog juniora
na putu u Škotsku o svom trošku.
FORMAT NATJECANJA I NAČIN PRIJAVE
Svi turniri igraju se i boduju prema Stableford načinu igre.
Natjecanje se sastoji od tri turnira u slijedeće dane (nedjelje): 28.4.2019, 12.5.2019 i 02.06.2019.
Natjecanje se odvija na dva igrališta prema kategorijama:
- Igrači i igračice s handicapom od 37 do 54 na malom igralištu Riverside Zagreb
- Igrači i igračice s handicapom do 36 na natjecateljskom igralištu Riverside Zagreb
Startne oznake na natjecateljskom igralištu: Juniori žute, juniorke crvene.
Startne oznake na gradskom igralištu: juniori do 14 god. i juniorke crvene, juniori iznad 14 god- žute
Raspis za svako pojedino natjecanje kao i startno vrijeme svakog turnira bit će objavljeno na web
stranici HGS-a www.golfportal.hr i igrališta www.riversidezagreb.hr
NAGRADE
Poredak i nagrađivanje na svakom pojedinom turniru određuje se temeljem ostvarenih Stableford
neto bodova.
Na svakom turniru nagrađuju se:
Natjecateljsko igralište:
Juniori
-najbolja tri neto rezultata u konkurenciji juniora do 14 godina
-najbolja tri rezultata u konkurenciji juniora od 14 do 18 godina

Juniorke
-najbolji neto rezultat
Gradsko igralište:
-najbolja tri neto rezultata među juniorima
-najbolji neto rezultat među juniorkama
KVALIFIKACIJE ZA ŠKOTSKU
Svi igrači i igračice u konkurenciji handicapa do 36, prema osvojenim stableford bruto bodovima u
poretku od 1. do 14. mjesta osvojit će kvalifikacijske bodove za put u Škotsku sukladno tablici iz
članka 7. Ukoliko dva ili više igrača imaju jednak stableford bruto rezultat, igrači će podijeliti
pripadajuće bodove za plasman svih igrača s istim stableford rezultatom.
Ukupan poredak u konkurenciji za put u Škotsku utvrđuje se temeljem zbroja dva bolja rezultata (u
bodovima) koje je natjecatelj osvojio na minimalno dva od tri odigrana turnira.
Bodovi za ukupan plasman u konkurenciji za put u Škotsku dodjeljuju se sukladno tablici:
Poredak
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto

Bodovi
20
18
16
14
12
10
8

Poredak
8. mjesto
9. mjesto
10.mjesto
11.mjesto
12.mjesto
13.mjesto
14.mjesto

Bodovi
7
6
5
4
3
2
1

Na kraju trećeg turnira 4 juniora s najviše ostvarenih bodova u ukupnom poretku bit će proglašeni
pobjednicima kvalifikacijskih turnira i time osvajaju pravo odlaska u Škotsku u organizaciji i pod
pokroviteljstvom HPGA. Ukoliko netko od kvalificiranih natjecatelja nije u mogućnosti sudjelovati u
programu razmjene, Organizator će odabrati zamjenu. Putnici za Škotsku bit će konačno proglašeni
tjedan dana nakon odigranog 3. turnira. U slučaju da više kandidata dijele četvrto mjesto, prednost
ima kandidat s više ukupno osvojenih bodova.
KORIŠTENJE CADDY-A
Natjecatelji mogu tijekom turnira koristiti jednog pomoćnika (caddy-a), s time da caddy ne može biti
roditelj bilo kojeg natjecatelja. Natjecatelji i njihovi pomoćnici tijekom igre ne smiju koristiti golf
autiće.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Stručno vođenje turnira, kontrola poštivanja pravila golfa i ovog pravilnika, kontrola obračuna
rezultata te rješavanje prigovora je u nadležnosti voditelja projekta HPGA MINI GOLF KUP i suradnika.
OSTALO
Natjecatelji mogu na odluke natjecateljske komisije svakog pojedinog turnira uputiti prigovor voditelju
projekta HPGA MINI GOLF KUP ili Upravnom odboru HPGA. Prigovor se predaje u pismenom obliku
najkasnije 2 sata po objavi rezultata turnira. Rješenja Upravnog odbora su konačna.

U Zagrebu, 21.4.2019.
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Sonja Jelača, voditelj projekta HPGA MINI GOLF KUP
Miro Raić, HPGA, učitelj golfa
Hrvoje Koštić, stručni suradnik

