BMW X Zala Springs Club Championship

Verseny rendezője: Zala Springs Golf Resort
Szabályok: A verseny az R&A Rules Limited szabályai, a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzata, valamint a Zala Springs Golf Resort helyi szabályainak megfelelően
kerül megrendezésre.
A verseny helyszíne: Zala Springs Golf Resort
A verseny időpontja: 2020.09.19. 09:00
Nevezési határidő: a nevezés a versenyt megelőző napon, 12:00 óráig adható le a
golfreservations@zalasprings.hu e-mail címen vagy telefonon a +36 20 240 4209 számon. A
nevezéseket jelentkezési sorrendben fogadjuk.
Nevezési díj:
5.900,- Ft – Junior játékosok részére
7.900,- Ft – a Zala Springs klubtagjai részére
24.900,- Ft – más klubok tagjainak
A nevezési díj tartalmazza a green feet, az indulócsomagot és a verseny utáni könnyű ebédet.
Nevezési díj fizetendő: a klub recepcióján kártyával vagy készpénzzel.
Résztvevők: bármely hazai és külföldi klub amatőr tagja, igazolt max. 36 hendikeppel
kategóriánkénti besorolás alapján.
Kategóriák:
Nettó Férfi A:

EHCP: 0-12,0

Nettó Férfi B:

EHCP: 12,1-36,0

Nettó Női:

EHCP: 0-36,0

Nettó Senior:

EHCP: 0-36,0

Nettó Junior:

EHCP: 0-36,0

Bruttó Férfi:

Zala Springs Club Championship

Bruttó Női:

Zala Springs Club Championship

A verseny formája: Stroke Play 18 szakaszon HCP minősítő versenykörben.
A verseny indítása: a Zala Springs Golf Resort 18 szakaszos, Par 72-es pályáján kategóriák
szerinti HCP sorrendben, 09:00 órától az 1-es tee-ről folyamatos 10 percenként 3 fős
flightokban.
Elütő: mindenki az életkorának és nemének megfelelő elütőről indul.
Eredményhirdetés: szombaton, a verseny befejezését követő 1 órán belül a verseny
eredményének alapján.
Díjazottak: kategóriánkénti nettó I-III. – illetve női és férfi bruttó I. helyezett. A Nettó
kategóriákban klubtagságtól független a díjazás, a Bruttó kategóriák győztesei csak érvényes
Zala Springs klubtagsággal rendelkezők lehetnek.
Versenybizottság, Versenybírók: a Versenybizottság összetétele és a Bírók nevei a
hirdetőtáblán kerülnek kifüggesztésre.
Score kártya leadása: a score kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn
belül az erre kijelölt helyen a versenyző és a markere által aláírva kell leadni. Amennyiben a
játékos a score kártyát leadta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.
Holtverseny: Bruttó kategóriában play-off a versenybizottság által kijelölt szakaszon, Nettó
kategóriákban az MGSZ Versenyszabályzatának 20-as pontja szerint.
Óvás: Írásban, a verseny befejezetté nyilvánítását követő fél órán belül. Óvási díj: 10.000,Ft.
Golfkocsi használat: az MGSZ Versenyszabályzatának 18-as pontja szerint.
Távolságmérők használata: a Klub engedélyezi a távolságmérők használatát, amennyiben az
nem lassítja a játék tempóját.
A Versenybizottság a változtatás jogát fenntartja!

