TEKMOVANJE MATCH PLAY 2018 GOLF KLUBA LIPICA
Povzetek in komentar Kapetana
Dragi prijatelji, golfisti Golf Kluba Lipica. V čast mi je, da lahko povzamem in pokomentiram potek ter
rezultat tekmovanja, ki smo ga letos priredili drugič.
Z zadovoljstvom ugotavljam, da je finale osvojil in s tem postal zmagovalec tekmovanja v MP odlični
Roberto Trevisan. Drugo mesto je dosegla Patrizia Depase.
V finalu za 3. mesto je prevladal Klavdij Godnič, letošnji klubski prvak, ki je v napetem dvoboju premagal Ljuba Laha.
Omeniti velja, da so na končni lestvici prevladovali igralci spodnjega dela razpredelnice, ki so imeli
nekoliko višji handicap. Če je to nekoliko presenetljivo, gre finalistoma še večje priznanje.
Za tekmovanje, ki se je pričelo v aprilu, se je vpisalo 29 igralcev na 32 predvidenih mest v razpredelnici. Skupaj je bilo predvidenih 32 dvobojev. V začetnem kolu sta se dva igralca predala, odigrani
dvoboji pa so bili zanimivi in napeti. V treh primerih je bilo potrebno odigrati še eno luknjo, v enem
primeru je odločitev padla na 20. luknji.
Tehnični komentar
Ob končnem rezultatu se zdi, pri čemer nikakor ne želim zmanjšati uspeha finalistov, da je striktno
upoštevanje polne razlike v HCP-ih v smislu mednarodnih pravil v korist igralcev s slabšim HCP-om.
Ob tej dokaj pričakovani ugotovitvi moramo podčrtati, da sta oba finalista v preteklem obdobju igrala dobro in sta si postopoma izboljševala HCP. Na splošno se dvoboji, v katerih je eden od nasprotnikov v obdobju izboljševanja HCP-a, končajo v korist slednjega. To velja še posebej, če je razlika v
HCP-u velika.
Robert in Patrizia, ki sta izkoristila dobro formo zadnjih mesecev, si zato zaslužita še posebne čestitke.
Med letošnjim tekmovanjem ni bilo potrebe po posegih kapetana, saj ni bilo kršitev pravil. Dvoboji
so se vrstili tekoče in zato moram izreči priznanje vsem udeležencem. Želja in namen izvršnega odbora kluba sta bila, da bi tekmovanje v MP prispevalo k rasti golfske kulture in etike v GK Lipici.
Edina pomanjkljivost je dejstvo, da nismo uspeli doseči polnega števila vpisanih na tekmovanje.
Perspektive
Kot kapetan se nadejam, da se bo to zanimivo tekmovanje nadaljevalo tudi v prihodnje in izražam
željo, da bi se po pomenu približalo našim trem ključnim pobudam: klubskemu prvenstvu, memorialnem turnirju Andreja Franetiča in tekmovanju Ryder Cup Lipica.
Lepo bi bilo, da bi se povečalo število vpisanih, saj bi lahko v primeru večjega števila udeležencev
dodali kvalifikacijski krog.
V Izvršilnem odboru bomo podrobno proučili izkušnje iz letošnjega tekmovanja, da bi lahko še izboljšali posamezne podrobnosti, posebej glede razlik v HCP-ih.
Moj pozdrav gre vsem udeležencem, posebne čestike finalistom in seveda aplavz zmagovalcem, ki so
prejeli priznanja 30. septembra ob zaključku tekmovanja Ryder Cup Lipica 2018.
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