GK Lipica - Ranking
BT
P

- dosežene bruto točke
- povprečje 5 (oz. 3 pri 9 luknjah) najboljših bruto rezultatov na turnirju

Izračunane točke za posamezni turnir = BT + (BT-P) / 4
Divisor - število odigranih turnirjev v zadnjih 365 dneh, za 9 lukenj je divisor 0,55,
najnižji divisor je 8
Bonus - dodatne točke, osvojene na osnovi uvrstitve na turnirju, glede na kategorijo
Rating = (skupni seštevek točk+bonus) / divisor na 3 decimalke
Ranking (Lestvica) je narejen(a) na osnovi Ratinga.
Veljajo vsi turnirji odigrani na igrišču v Lipici v zadnjih 365 dneh, z rezultati objavljenimi na
www.golfportal.si
Dobljene točke in bonus so odvisni :
– od bruto rezultata igralca
– od povprečja 5 (3) najboljših bruto rezultatov na turnirju
– od uvrstitve na bruto lestvici tega turnirja
– od kategorije turnirja (A,B,C,D)
Kategorija A : Klubsko prvenstvo, Memorial Franetič ali udeležba min 8/10 prvouvrščenih na lestvici.
Bonus točke **: 1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

- 16 točk
- 8 točk
- 4 točke
- 2 točki
- 1 točka

Kategorija B : Otvoritveni, Dan državnosti (25.06) ali udeležba min 6/10 prvouvrščenih na lestvici
bonus točke 8,4,2,1
* Kategorija C : Vsi ostali turnirji 18 lukenj z udeležbo min 3/10 prvouvrščenih na lestvici.
bonus točke 4,2,1
* Kategorija C2 : Vsi ostali turnirji 18 lukenj
bonus točke 2,1
Kategorija D : Vsi turnirji 9 lukenj
P = povprečje 3 najboljših rezultatov
divisor 0.55
ni bonusa
Dodatni bonus za Match Play Lipica (single in fourball)
vsaka zmaga prinese 8 točk bonusa, ni divisorja
**V primeru delitve mesta na posameznem turnirju, je vrstni red za bonus izračunan po sledečih
kriterijih :
1. BRUTO točke (enake)
2. NETO točke (Več pred manj)
3. Exact HCP
(Višji pred nižji)
4. Random
(Naključno)
* Novo v letu 2020

