Regulamin Rozgrywek Klubowych
w ramach Pucharu Polski
w Minigolfie 2019
§1
•
•
•
•
•
•

Nazwy i skróty używane w treści regulaminu:
MCS - Minigolf Club Sopot. Klub sportowy będący członkiem WMF, pełniący obowiązki
krajowej federacji minigolfa
Stanowisko do gry – tor, wyodrębniona przestrzeń specjalnie przygotowana do gry w minigolfa
Pole do gry – teren do gry, gdzie znajduje się 18 stanowisk do gry
Runda – zagranie wszystkich 18 stanowisk danego pola, podchodząc do każdego z nich
jednorazowo
Klub – stowarzyszenie, organizacja lub sekcja sportowa zrzeszająca zawodników startujących
na zawodach w minigolfie
Drużyna – grupa trzech zawodników z danego klubu
§2

Rywalizacja w ramach Rozgrywek Klubowych odbywać się będzie podczas zawodów Pucharu
Polski w Minigolfie 2019.
§3
Organem zarządzającym rozgrywkami klubowymi jest MCS.
§4
Głównym celem prowadzenia klasyfikacji klubowej jest wyłonienie najlepszego klubu w całym
sezonie – klubowego zwycięzcę Pucharu Polski.
§5
Klub do dnia 06.04.2018 zgłasza poprzez przesłanie na adres mailowy listę zawodników. Każdy
klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników, ale nie mniejszą od dwóch. Zawodnicy nie mogą
znajdować się na listach więcej niż jednego klubu. Wpisanie danego zawodnika na listę ogólną jest
równoznaczne z potwierdzeniem, że dany zawodnik jest członkiem klubu.
§6
Każdy klub podczas poszczególnych zawodów Pucharu Polski ma prawo wystawić jedną
drużynę składającą się z trzech zawodników. Drużyny mogą różnić się składem na poszczególnych
turniejach, zależnie od zgłoszenia. Zgłoszenie drużyny musi się odbyć przez przedstawiciela klubu
– członka Zarządu. W sytuacjach szczególnych zgłoszenia może dokonać osoba wyznaczona przez
członka Zarządu.
§7
Zgłoszenie może odbyć się w jeden z następujących sposobów:
• elektronicznie - poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy – zarząd@minigolf.sopot.pl
najpóźniej dzień przed zawodami, których dotyczy. Organizator ma obowiązek przesłać
potwierdzenie zgłoszenia. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości, zaleca się osobiste
poinformowanie o zgłoszeniu przed rozpoczęciem zawodów.

•

w dniu zawodów – podczas zapisów poprzedzających rozpoczęcie zawodów, najpóźniej
30 minut przed planowanym oficjalnym rozpoczęciem turnieju.
§8

Członkami drużyny muszą być zawodnicy zrzeszeni w klubie, który reprezentują, to znaczy
muszą znajdować się na liście zgłoszonej do organizatora zgodnie z §5. W sytuacji wyjątkowej
dopuszcza się rejestrację drużyny, w której znajduje się jeden zawodnik niebędący członkiem danego
klubu, który nie znajduje się na wyżej wymienionej liście i nie jest zgłoszony do drużyny innego klubu
na dany turniej. Pierwszeństwo w wyborze zawodnika do drużyny ma klub, na którego liście znajduje
się dany zawodnik.
§9
Do klasyfikacji klubowej danego turnieju liczy się suma uderzeń wykonanych przez członków
drużyny podczas całych zawodów. Uwzględniany jest więc wynik każdej w pełni zakończonej rundy –
całościowo dziewięciu, sześciu lub trzech rund, zależnie od przebiegu rozgrywek na podstawie §10
Regulaminu Pucharu Polski w Minigolfie 2019. Im mniejsza suma, tym wyższe miejsce w klasyfikacji
klubowej turnieju. W przypadku takiej samej sumy punktów (uderzeń) uzyskanej przez przynajmniej
dwie drużyny przyznawane jest miejsce ex aequo w klasyfikacji klubowej turnieju.
§10
W klasyfikacji klubowej turnieju nie są uwzględniane drużyny, w których przynajmniej jeden
zawodnik posiada średnią liczbę punktów (uderzeń) wynoszącą 126. Jest to równoznaczne
z nieprzyznaniem punktów do klasyfikacji generalnej.
§11
Za zajęcie odpowiedniego miejsca drużyna otrzymuje punkty pucharowe wg podanej niżej
zasady:
Miejsce w turnieju
I
II
III
IV
V
VI

Punkty pucharowe
10
7
5
3
2
1
§12

Do klasyfikacji generalnej rozgrywek klubowych liczą się wszystkie występy drużyn
reprezentujących dany klub.
§13
O pozycji klubu w klasyfikacji generalnej po zakończeniu cyklu Pucharu Polski decyduje suma
punktów pucharowych, zebranych przez klub na podstawie §11 i §12.
§14
W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez przynajmniej dwa kluby na koniec
sezonu decydują następujące czynniki według wypisanej kolejności:

1. Liczba zwycięstw w klasyfikacji klubowej w turniejach w sezonie (im więcej tym wyższe miejsce
w klasyfikacji generalnej)
2. Liczba turniejów, do których klub zgłaszał drużynę (im więcej tym wyższe miejsce w klasyfikacji
generalnej).
3. Suma punktów (uderzeń) uzyskanych przez zgłoszone drużyny we wszystkich turniejach
Pucharu Polski.
§15
Za rozgrywki klubowe przewidziane są nagrody dla przedstawicieli klubów, które zajmą
w klasyfikacji generalnej miejsca na podium. Przedstawiciele są wybierani na podstawie wkładu
w końcowy wynik klubu. Najlepsza trójka otrzyma medale, a wszyscy, którzy przyczynili się do zdobycia
punktów zostaną uhonorowani dyplomami. Wkład danego zawodnika zostanie wyznaczony na
podstawie sumy punktów pucharowych, które zdobył klub w turniejach, podczas których dany
zawodnik był w zgłoszonej drużynie.
§16
We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie
decydują organizatorzy.

