Regulamin Master of Rounds 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.
&2
Rywalizacja w cyklu Master of Rounds odbywać się będzie przez cały sezon. Ma ona na celu
wyłonienie najlepszego zawodnika sezonu pod względem rozegranych rund – zdobywcę tzw.
„Małej Kryształowej Kuli”.

&3
Organem zarządzającym cyklem Master of Rounds jest MCS.

&5
Do klasyfikacji cyklu liczyć się będą rundy rozegrane podczas:
 Wszystkich turniejów z cyklu Pucharu Polski 2019 – 33 rundy,
 Mistrzostw Polski w Minigolfie 2019 – 8 rund,
 Krynica Morska OPEN 2019 – pierwsze 8 rund,
 Turnieju Ogólnopolskiego w Minigolfie 2019 – Kołobrzeg – 7 rund.

&6
Do klasyfikacji końcowej zaliczane jest 35 rund, za które zawodnik otrzymał najwięcej
punktów rankingowych. W przypadku gdy liczba rozegranych rund będzie mniejsza, niż
podana w &5, zaliczane będzie 60% spośród rozegranych rund w ww. turniejach.

&7
O pozycji zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów rankingowych,
zebranych na podstawie ww. &6.

&8
Punkty rankingowe w cyklu za rozegraną rundę otrzymuje się zgodnie ze wzorem:

W przypadku wyniku ujemnego rezultatem jest 0 punktów rankingowych.
&9
Baza dla każdego pola jest ściśle określona przez organizatora i niezmienna przez cały
sezon. Wartości te prezentują się następująco:

Pole
Krynica Morska
Cekcyn
Kołobrzeg
Majątek Giże Marczak
Człuchów
Białogóra
Kwidzyn

Baza pola
121
122
124
124
125
129
134

Dla pola w Warszawie baza zostanie oficjalnie ogłoszona jako załącznik do niniejszego
regulaminu, bezpośrednio po zawodach otwarcia pola w dniu 11.05.2019. Baza zostanie
wyliczona na podstawie wzoru:

&13
We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie
decydują organizatorzy.

