3. ročník Hakuna Matata – HCP summer footgolf tour 2022
Riadime sa heslom:
Idem do Skalice si oddýchnuť a relaxovať...............
I am going to Skalica to rest and relax.................
A nevadííí.....

1, Úvod
V roku 2022 pokračuje svojím 3.ročníkom naša letná footgolfová túra HAKUNA MATATA, ktorú pre
všetkých nadšencov a milovníkov footgolfu organizuje Footgolf Club Skalica o.z. na ihriskách Grafobal
Group Golf Resort Skalica a.s. (GGGR) a normálnych greenoch.

2, Termíny
Budeme organizovať 8 kôl, (možno doplníme ďalšie ) Termíny jednotlivých turnajov budú
oznamované priebežne vždy začiatkom týždňa a odohrávať sa budú v popoludňajších hodinách
s ukončením pri západe slnka – take it easy.... lightly....

3, Prihlasovanie
Prihlasovanie bude prebiehať VÝHRADNE cez našu footgolfovú aplikáciu – Footgolf Ease, do 18:00
v deň pred dňom turnaja. Po tomto termíne nebude už registrácia možná !!!

4, Formát – Hlavné kategórie
Hrá sa na STB body (stableford body)
Kategórie:
HCP: -10 ... 0,0
0,1 ... 6,0
6,1 ... 15,0
15,1 ... 36,0
Do kategórie HCP 36 sú zaradení všetci noví hráči s HCP 36.
Hráč pri zlepšovaní HCP bude automaticky preradený do vyššej ( nižší HCP ) kategórie
Na putovný pohár za rok 2022 pribudne meno víťaza z kategórie HCP -10...0,0
Víťazi jednotlivých kôl budú ocenení Skalickými trdelníkmi atď....
5, Odpaliská
Muži hrajú štandardne z footgolfových odpalísk (čierna/oranžová)
Ženy a Juniori do 16 rokov majú skrátene odpaliská na jamkách č: 1,3,5,6,8,9,12,14,16. – (biele
odpaliská)
6, Hrací systém – Celoročná súťaž
Do celkovej klasifikácie HAKUNA MATATA HCP summer footgolf tour sa každému hráčovi započítava
5 najlepšie odohraných kôl.
Priebežné výsledky budú zverejňované po uzatvorení výsledkovej listiny každého kola na našej FB
stránke - Footgolf Skalica, instagram, web....
Minimálny počet odohraných kôl pre zaradenie do celkovej klasifikácie je 5 !!!

7, Riešenie sporov a pravidiel !!!!!
Ak si hráči nebudú istý ako riešiť sporné situácie s pravidlami, treba sa obrátiť buď počas hry alebo
po hre na riaditeľa súťaže ( Ňuko) alebo el prezidenta (Jana), ktorí vyhodnotia situáciu po vypočutí
všetkých zainteresovaných strán a vydajú stanovisko poprípade trest.

8, Poplatky
Zverejnené v App eAse
Pivo, kofola, večera..... jednoducho Skalica........
9, Súťažný výbor
Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
Riaditeľ turnaja : Roman Ňukovič – Ňuko – (0902 487 979)
El prezidento – Ján Holič – JHZTL

V Skalica 24.4. 2022

