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Hráči se přihlašují na celou sezonní soutěž i v jejím průběhu. Ideální je přihlásit se
samozřejmě na začátku soutěže ovšem není zdaleka nic „ztraceno" když se zájemci
přihlásí i v průběhu sezony,ovšem stále platí že čím dříve tím lépe.
Každé herní kolo (úterý)se hraje na dva okruhy. Hra může být zahájena v okamžiku
,kdy se sejdou nejméně dva hráči. Hráč v daný den může odehrát pouze dvě
soutěžní kola.To ovšem neznamená že v ten daný den odehraje př. okruhy čtyři
a z nich si pak vybere které se mu povedli nejlépe to nelze! Po odehrání odevzdají
soutěžící hrací protokoly (platné jsou pouze s čitelným jménem,datumem a jménem
spoluhráče či spoluhráčů ze své hrací skupiny) obsluze či domácímu hráči
s pořádajícího oddílu tedy DG-Fortuna Radotín. Do dalšího kola (za týden)budou
výsledky vyhodnoceny a zapsány do tabulky která bude umístěna na Webu

http://mini-golf.unas.cz/.
Bodování:Vítěz kola získá - 1bod. Druhý získává o dva body více. Každý další
o jeden bod více.Hráči kteří se daného kola nezúčastní získají o dva body více než
poslední účastník daného kola.(Tímto pravidlem dostávají šanci na lepší umístění
při pravidelné a stálé účasti hráči z řad veřejnosti či hráči méně zdatní) .
Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem nasbíraných bodů.

Rozpis turnajů

začátek soutěže - 31.10. / přihlášení do soutěže, losování družstev, trénink /
turnajové dny - 7.11.17 do 20.3.18 /
každé úterý s možností přesunu na středu z tech.důvodů /
PlayOff - 27.3. / 16 nejlepších z dlouhodobé soutěže , systém – jamky /

Startovné

úterní permanentka - 900 Kč
startovné 150 Kč
provozní náklady 10 Kč /nástěnka/

Konečné pořadí

JEDNOTLIVCI

počet krácených bodů, počet bodů celkem, průměr, počet vítězství
/ do počtu bodů se nezapočítají dva nejhorší výsledky /
16 nejlepších hráčů hraje PlayOff
/ propozice a nalosování budou upřesněny později /
DRUŽSTVA

počet bodů, průměr, počet vítězství

Soutěž družstev

nalosování 31.10.17 tří až čtyřčlenných družstev podle výkonnosti
do pořadí se započítávají výsledky dvou nejlepších

Ceny

podle účasti bude rozpočítáno vybrané startovné
Putovní pohár

Organizátoři

Richard Fischer

