אל :חברי ועדת הנדיקאפ
דע :חברי הנהלת איגוד הגולף
אתר האיגוד
הנדון :סיכום ישיבת ועדת הנדיקאפ איגוד הגולף בישראל
שלום רב,
 .1ישיבת ועדת הנדיקאפ איגוד הגולף בישראל נערכה ביום שלישי  9/6/15 ,בקיסריה ,בהשתתפות :בזיל
כץ ,בועז שגב ,עידו בראל ,אלון גרנות ונועם שולץ.
 .2בישיבה עלו הנושאים הבאים ולהלן סיכומם:
 .3הנדיקאפמסטר:
 .1עידו הציג נתוני מערכת ההנדיקאפמסטר ובהם מתוך  780חברי איגוד ,לכ  100אין הנדיקאפ
תקף.
 .2אלון הציג את יוזמת געש לקיים תחרויות לימוד עבור שחקנים שאינם משתתפים בתחרויות על
מנת ללמדם ולעודדם להשתתף בתחרויות.
 .3בועז הציג שבעבר היו תחרויות דומות בקיסריה .מקווה שהן תשובנה בעתיד הקרוב.
 .4ובאותו עניין

בועז יעביר לעידו מדי שבועיים ,את תוצאות התלמידים באקדמיה לשם תיקוף

הנדיקאפ עבורם.
 .5השפעת כרטיס שלא הוחזר ) (NRעל האינדקס לבדיקת עידו.
 .4הזנת תוצאות :EDS
 .1עידו עדכן שתוצאות  EDSמוכנסות כמספר כולל של נקודות סטייבלפורד ,להבדיל מתוצאות
תחרויות המוכנסות גומה אחר גומה.
 .2רוענן הנוהל שגולפאי רשאי להכניס עד  2תוצאות  EDSבחודש וזאת עד סוף שנת  ,2015אז
יבחן הצורך בכמות זו של .EDS
 .3במידה וגולפאי משחק ב  2תחרויות ויותר קבילות להנדיקאפ בחודש ,אין צורך ב  EDSויש
להתעלם מכרטיסים שהוכנסו .אם שיחק רק באחת ,רשאי להוסיף  EDSאחד באותו חודש.
 .5תחרויות קבילות להנדיקאפ:
 .1סוכם כי גם ה MMבקיסריה יוכנס ויפתח כתחרות במערכת.
 .2סוכם כי תחרויות זוגות ,בפורמט מתאים ,יוכרו כתוצאות קבילות להנדיקאפ .באחריות עידו
ואלון כתיבת הפורמט המתאים ,בדומה לאיטליה וספרד.
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P.O. 141, Caesarea,38900. Israel.
Tel: 050-5571972 Fax : 077-7870273
E.mail: info@israelgolffed.org
ת.ד ,141 .קיסריה.38900 ,

 .1סוכם כי הוועדה של איגוד הגולף תקיים  REVIEWעבור גולפאי קיסריה וגעש.
 .2באחריות עידו ובזיל בדיקה והמלצה לוועדה על אופן ביצוע ה  REVIEWוכן על תדירותו.
 .7מדרוג הטי הירוק בקיסריה:
 .1בקיסריה

גברים מהטי הירוק אמורים לשחק  PAR 68ולא  72כמוגדר כיום.

 .2הנושא משפיע על האינדקס ובהתאם על ההנדיקאפ למשחק.
 .3הנושא נדרש לבחינה ולפתרון ע"י בועז ועידו.
 .8לידיעתכם/טיפולכם.
 .9בברכה,

נועם שולץ ,אלון גרנות
יו"ר

משותפים
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