GK LIPICA “RADLER” CUP 2021

Dramatični dogodki, ki jih je s sabo prinesla pandemija covida-19, so prizadeli
tudi naš mali svet Golf kluba Lipica. Pester program turnirjev je bil povsem
spremenjen in s težavo smo izpeljali del programov.
Zdaj je čas za optimizem, pri čemer smo posebej zadovoljni, ker je golfsko
igrišče v Lipici izjemno lepo urejeno.
Lani nam je sicer uspelo izpeljati tradicionalno tekmovanje po formuli
znamenitega Ryder cup-a, vendar je bila udeležba predvsem italijanskih
članov zaradi izrednih razmer omejena. Na žalost se ta slika letos ponavlja.
Izvršilni odbor GKL je na zadnji seji pred iztekom mandata sklenil, da za letos
namesto tradicionalnega Ryder cup-a vseeno organiziramo podobno
tekmovanje. Tokrat ne bo šlo za tekmovanje med selekcijama slovenskih in
italijanskih članov, ker bi lahko prišlo do prevelike razlike v tehnični
usposobljenosti.

Ohranila se bo dosedanja formula match play-a med dvema selekcijama, ki
bosta oblikovani ne glede na narodno pripadnost. To na bi torej postalo neke
vrste Prijateljsko tekmovanje, ki nam bo omogočilo, da skupno nazdravimo na
“RADLER CUP”.
PRAVILNIK TEKMOVANJA “LIPICA RADLER CUP 2021”
Tekmovanje se bo začelo s serijo kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo osnova za
sestavo dveh ekip, ki se bosta na finalu potegovali za Radler cup 2021.
Po treh kvalifikacijskih turnirjih, ki se jih bodo lahko udeležili vsi člani GKL s
poravnano letno članarino, bosta sestavljeni lestvici (bruto in neto), na osnovi
katerih bodo izbrani člani “Rdeče ekipe” in “Rumene ekipe”.
Finalno tekmovanje med rdečo in rumeno ekipo bo potekalo po formuli Match
play-a, kakor poteka znamenito tekmovanje med ameriškimi in evropskimi
igralci, seveda prilagojeno 9 luknjam lipiškega igrišča.
Finale bo potekalo 25. in 26. septembra 2021.
Datumi kvalifikacijskih turnirjev:
 1. krog: 10. 7. 2021
 2. krog: 7. 8. 2021
 3. krog: 5. 9. 2021
Pravilnik za kvalifikacijske turnirje:
- štart od 9.00 naprej
- igrišče: Lipica z rdečih in rumenih udarjališč
- udeleženci: člani GKL s poravnano letno članarino
- vpis do 12. ure dan pred turnirjem v tajništvu ali po elektronski pošti na naslov
golf@lipica.org
- štartnina 16 €
- green fee po veljavnem ceniku
- način igranja: stableford brutto/netto
- 18 lukenj veljavno za HCP
- Sestavljeni bosta lestvici po izračunu netto in brutto
- Za določitev končne lestvice vsakega turnirja se bo v primeru enakega števila
točk upošteval dosežen rezultat na luknjah 9, 6, 3, 1.
- Tekmovanje bo potekalo po pravilih za amaterje, R&A Rules Limited in v
skladu z določili tekmovalne komisije, ob spoštovanju pravil EGA Handicap in
GZS

- Tekmovalna komisija: Marino Belac, Stojan Štolfa, Ljubo Lah, Suadam Kapič,
Moreno Bardelli
- Sodnik: Stojan Štolfa
- Reklamacije: do 15 minut po objavi rezultatov
- Organizator si pridržuje pravico za uvedbo sprememb
- Vsak igralec igra na lastno odgovornost.
PRAVILNIK ZA SESTAVO EKIP ZA UDELEŽBO NA FINALNEM TURNIRJU
- Na osnovi kvalifikacijskih turnirjev bosta sestavljeni netto in brutto lestvici
- Za končni lestvici bosta veljala dva najboljša rezultata s kvalifikacijskih
turnirjev
- V primeru, da bi kdo od 12 najboljših odstopil, bo dobil priložnost naslednji
uvrščen
- Za sestavo obeh končnih lestvic bo dana prednost brutto rezultatom
- Za igralce s HCP-om višjim od 36 bo upoštevano, da igrajo s HCP-om 36
- V primeru enakega rezultata bo za končno lestvico upoštevan najboljši
rezultat s kvalifikacijskih turnirjev. V primeru enakega najboljšega rezultata bo
štel zadnji krog.
- Ekipi bosta sestavljeni iz 24 igralcev, po 12 z vsake lestvice.
- Vsak kvalificirani igralec mora udeležbo v ekipi potrditi.
- Igralci, ki ne bodo kvalificirani, bodo lahko nastopili kot rezerve.
- Pogoj za vključitev na eno izmed dveh lestvic je udeležba na vsaj enem
kvalifikacijskem turnirju.
DOLOČITEV KAPITANOV RDEČE IN RUMENE EKIPE
Vlogo kapitanov bosta prevzela prvi in drugi uvrščeni na lestvici brutto rezultatov. Če
je kdo od prvouvrščenih ne bi sprejel, bo ta vloga ponujena naslednjemu na lestvici.
Za določitev obeh ekip bosta kapitana:
- žrebala, kdo bo vodil rdečo oziroma rumeno ekipo
- izbrala dodatnih 11 članov vsake ekipe
- izbor bo potekal tako, da bosta izmenično izbirala po enega igralca - 5 z
lestvice brutto in 6 z lestvice netto. Prvi bo izbiral kapitan z boljšim rezultatom
na lestvici brutto.

PRAVILNIK ZA FINALNI TURNIR »LIPICA RADLER CUP 2021«
- Kapitana ekip:
< rdeča ekipa: prvi z lestvice brutto
< rumena ekipa: drugi z lestvice brutto
- Sestava ekip : po 12 igralcev (kapitan, 5 z lestvice brutto in 6 z lestvice netto
rezultatov)
- Izbrani člani bodo morali svojemu kapitanu potrditi udeležbo vsaj 10 dni pred
finalom. Prav tako bodo morali svoj status potrditi rezervni igralci.
- Kapitana bosta morala vsaj 7 dni pred finalom v tajništvo predložiti listo
članov in rezerv posamezne ekipe
- V primeru, da kdo od izbranih članov ne bi mogel odigrati enega ali več
dvobojev, lahko kapitan pozove enega izmed rezervnih igralcev
- Pravico izbire med rezervnimi člani ima posamezni kapitan
- Zamenjava bo možna tudi za en sam dvoboj finalnega turnirja
- O zamenjavi mora kapitan ene ekipe obvestiti kapitana druge ekipe vsaj dve
uri pred štartom. V nasprotnem primeru oziroma v primeru neudeležbe na
dvoboju bo šla zmaga igralcu nasprotne ekipe. Izjema velja za dvoboje po
formuli four ball, kjer lahko nastopi tudi samo en igralec.
Način igranja
- Match play med pari
< v soboto 25. septembra 2021 6 dvobojev med pari s formulo four ball na
luknjah 1-9 z začetkom ob 10. uri
< v soboto 25. septembra 2021 6 dvobojev med pari s formulo foutrsome z
začekom ob 14. uri
- Match play posameznikov v nedeljo 26. septembra 2021 12 MP dvobojev na
18 luknjah s pričetkom ob 10. uri.
Točkovanje:
- Ena točka za posamezno zmago
- Pol točke za izenačen rezultat
- Za končno zmago je potrebno več kot 12 točk
Igralni HCP
- Izračun na osnovi veljavnega HCP-a, če je ta nižji od 36
- Izračun na osnovi HCP-a, če je ta višji od 36

Razpored dvobojev:
- Kapitana bosta morala predložiti v tajništvo seznam igralcev za posamezne
dvoboje z vrstnim redom vseh nastopov do 18. ure v četrtek, 23. septembra.
- Še istega dne bo tajništvo objavilo seznam predloženih dvobojev.
- Predložene sestave dvobojev ne bo mogoče spremeniti, razen če bi prišlo do
utemeljene zamenjave kakega igralca z rezervnim igralcem
- Kapitana se lahko zaradi utemeljenih razlogov dogovorita za spremembo
vrstnega reda dvobojev (nenadna slabost, tehnične težave z opremo, začasna
omejitev zaradi delovnih obvez). Kapitan, ki mu je predložena sprememba,
lahko predlog sprejme ali zavrne.
Pravila: tekmovanje bo potekalo ob spoštovanju pravil za amaterje, R&A Rules
Limited, World Handicap Szystem, GZS in lokalnih pravil v dogovoru s tekmovalno
komisijo.
Dressing Code:
- Na kvalifikacijskih turnirjih spoštovanje splošnih pravil
- En mesec pred finalnim turnirjev se bosta kapitana skupaj s tajništvom in
predsednico GKL dogovorila o majicah obeh ekip
- Za nabavo (vsaj 12 + 2) majic in kapic bodo uporabljena sredstva, zbrana na
kvalifikacijskih turnirjih
- Izbira barvnih nians bo morala odražati barvi obeh ekip.
Z željo in voščilom za čim boljšo igro
Moreno Bardelli, predlagatelj nove oblike tekmovanja in nekdanji član izvršilnega
odbora GKL

