אליפות ישראל נטו  - 2016תנאי התחרות
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אליפות ישראל "נטו" לחובבים תתקיים במועדים הבאים:
חלק א' – מועדון קיסריה – יום שני .6/6/2016
חלק ב' – מועדון געש – יום רביעי .8/6/2016
האליפות תהיה תחרות יחידים בפורמט  MEDALנטו.
דמי הרשמה ₪ 300 :למשתתף אשר ישולמו במעמד ההרשמה או טרם המועד
האחרון להרשמה  3/6/2016שעה .16:00
ההשתתפות מוגבלת ל  144 -הנרשמים הראשונים כולל הסדרת התשלום (שחקן
שיירשם ללא הסדרת התשלום יהיה ברשימת המתנה עד להסדרת התשלום).
במידה ויירשמו יותר מ –  100משתתפים ,ועדת התחרות תבצע חיתוך ( )CUTלאחר
היום הראשון .ה  CUTיבוצע ע"פ שיקול דעתה של הועדה בחלק מהקטגוריות או
בכולן.
רשאים להשתתף בתחרות גולפאים העומדים בתנאים הבאים:
 )1חברי איגוד הגולף בישראל במעמד חובב בלבד ששילמו את דמי החבר
במלואם טרם ההשתתפות בתחרות .
 )2בעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף .מקסימום אינדקס הנדיקפ .30.0 -
 )3בעלי אישור בדיקה רפואית (כולל ארגומטריה) בתוקף.
הקטגוריות:
 )1גברים :
א) זהב  -אינדקס  15.0ומטה  ,ישחקו מהטי הכחול (קיסריה) ,טי הלבן
(געש).
ב) כסף -אינדקס  15.1-30.0ישחקו מה  -טי הלבן (קיסריה) ,טי לבן
(געש).
ג) סופר בכירים – גברים מעל גיל  70אינדקס  30.0ומטה ישחקו מהטי
הירוק (קיסריה) ,טי צהוב (געש).
 )2נשים:
א) אינדקס  30.0ומטה ,תשחקנה מה  -טי הירוק (קיסריה) ,טי האדום
(געש).

*) במידה ויהיו פחות מששה שחקנים בקטגוריה תבוטל הקטגוריה ,ודמי ההשתתפות יוחזרו
למשתתפים.

 .2פרסים:
א 2 .גביעים בכל הקטגוריות.
ב .פרסים כספיים  /שווה ערך ,יחולקו לשני המקומות ראשונים בכל קטגוריה:
 ₪ 750למקום ראשון.
 ₪ 500למקום השני.
סה"כ פרסים – .₪5,000
 .3התחרות:
א .התחרות תנוהל ע"י ועדת התחרות מטעם איגוד הגולף בשיתוף עם המועדונים וזאת
עפ"י הכללים הבאים:
 )1במקרה של שוויון לתוצאת הנטו הנמוכה ביותר (מקום  )1לאחר  36גומות
בגמר ,בכל אחת מארבע הקטגוריות ,יתקיים שובר שוויון מיידי בין
השחקנים הנוגעים בדבר .שובר השוויון ישוחק ראשית בגומה  1ואם לא
תהיה הכרעה תשוחק גומה ( 18בסדר הזה) וחוזר חלילה עד אשר שחקן זה
או אחר ייקבע כמנצח .למען הסר ספק  -שובר השוויון ישוחק גרוס ללא
התחשבות בהנדיקפ השחקנים.
 )2במקרה של שוויון למקום שני בתוצאה נטו ,הזוכה ייקבע על בסיס תוצאת
הנטו הטובה ב  18גומות של היום השני של הגמר .אם עדיין קיים שוויון
המיקום הסופי יקבע לפי התוצאה ב  9הגומות האחרונות ביום השני של
הגמר ,אם עדיין יש שוויון לפי סיכום התוצאות נטו של  3הגומות האחרונות
בסיבוב השני של הגמר .אם עדיין יהיה שוויון התוצאה תיקבע על פי
התוצאה בגומה  18ביום השני של הגמר .אם עדיין שויון יקבע הזוכה
בהגרלה.
 )3אם סיבוב כלשהו של התחרות יוכרז כמבוטל ,התוצאה הכוללת הנמוכה
ביותר של הסיבוב ששוחק ,תקבע את המנצחים.
ב .תיקוני  HCPבאחריות ועדת התחרות:
במידה ושחקן בחלק א' של הגמר יבצע תוצאה הנמוכה מפאר נטו – יתוקן
האינדקס בהתאם ( 0.1/0.2/0.3לפי הקטגוריות ,כפול מספר החבטות מתחת
לפאר נטו) לחלק השני של הגמר.

 .4כללים קבועים:
א .החזרת כרטיסי תוצאה – בסוף כל סיבוב התחרות ,במידה שיש ספק לגבי תוצאה,
השחקנים חייבים לבדוק מול ועדת התחרות את העניין לפני מסירת כרטיס חתום.
בסוף כל סיבוב תחרות ,מחוייבים השחקנים להחתים את המרקר שלהם על כרטיס
התוצאה ולחתום בעצמם עליו .מיד לאחר מכן עליהם להחזיר את כרטיסי התוצאה
שלהם לרשמי התוצאות .העונש על אי ביצוע תקנה זו – פסילה.
ב .האליפות תשוחק בהתאם לחוקי הגולף המאושרים על ידי ה  R&Aובהתאם לכללים
מקומיים שאושרו על ידי איגוד הגולף בישראל וועדת התחרות לאליפות.
ג .שימוש ברכבים ועגלות גולף חשמליות מותר לכל השחקנים בכל הדרגים.
ד .מותר לשחקנים להשתמש בנושאי כלים שאינם גולפאים מקצוענים.
ה .מותר לשחקנים להשתמש באמצעי מדידת מרחק דיגיטליים (לייזר או ג'י.פי.אס) אך
לא באמצעים אשר מודדים הפרשי גובה.
ו .מחבט פתיחה ( : )driverמחבט פתיחה של כל שחקן חייב להיות ניתן לזיהוי לפי
מודל וזוית שמופיע ברשימה של ה  .R&A -עונש להפרת כלל זה  -פסילה.
ז .טלפונים ניידים/ציוד אלקטרוני  -השימוש בטלפונים ניידים ,ביפרים ,או כל צורה
של ציוד אלקטרוני ע"י השחקן או נושא כליו במהלך משחק ,מהווה הפרעה וחוסר
התחשבות .אם יש ברשות שחקן או נושא כליו מכשיר כזה ,עליו לכבותו .בכפוף
לחוק ,33-2כל שימוש במכשיר דלעיל ,יגרום לנקיטת צעדים משמעתיים ע"י ועדת
התחרות ,נגד המשתמש ,עד לפסילת שחקן.
ח .אסור למתחרה להשתמש ביודעין בסם כלשהו במטרה לשפר את ביצועיו/ה .במקרה
ומתחרה יראה סימנים קליניים ברורים שהשתמש בסם לצרכים לא טיפוליים,
ועדת התחרות תהיה רשאית לדרוש שיעבור מבחן סמים .מתחרה אשר מפר תנאי
זה צפוי לפסילה .מומלץ למתחרים הנטולים תרופות ואשר אינם בטוחים מהו
מעמדם הקליני בהקשר זה להתייעץ עם ועדת התחרות לפני תחילת התחרות.
 .5ועדת התחרות:
א .מנהלי התחרות :בועז שגב ודיויד גולדנברג.
ב .ועדת התחרות – בועז שגב ,דיויד גולדנברג ,בזיל כץ.
 .6ועדת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו/או לשנות תנאי התחרות לאליפות .כל
החלטות ועדת התחרות סופיות.

