אפריל6102 ,
ליגת גולף געש 6102
לאחר סיום מוצלח של משחקי הפלייאוף של הליגה לשנת  ,6102אנו מתכבדים להודיע בזאת על פתיחתה של ליגת געש . 6102
לתשומת לבכם:
 .0הליגה השנה תשוחק במתכונת דומה לפורמט של הליגה בשנה שעברה ,כלומר התוצאה הטובה ביותר מזכה ב –  6נקודות
והתוצאה השנייה הטובה מזכה בנקודה אחת.
 .6תקנון הליגה מצורף .אנא הקדישו מזמנכם כמה דקות לקריאתו כדי שהכל יהיה ברור מראש.
 .3השנה נרשמו  02קבוצות אשר חולקו לשני בתים של  8קבוצות כל אחת .הדבר מאפשר ריווח של המשחקים כך שבכל חודש
קלנדארי ישוחק מחזור ליגה אחד .כך למשל ,עד לסוף חודש אפריל יש להשלים את מחזור הליגה הראשון וכן הלאה עד
לסיום הליגה הסדירה בסוף חודש אוקטובר.
תכנית משחקי הליגה לשתי הקבוצות מצורפת.
 .4על כל קבוצה למנות ראש קבוצה ,ועליו האחריות לתאם עם הקבוצה היריבה את המועד ולהזמין טי-טיים כולל BACK-
 .9להזכירכם כי יש למסור כל כרטיס משחק חתום למועדון בתום המשחק לצורך מעקב.
 .2באחריות הקבוצות לסיים את מחזורי הליגה במועדם .אנא היערכו לכך בהתאם ומראש .כל בקשה לדחייה או ארכה מעבר
למועד סיום המחזור מחייבת אישור מראש של הח"מ אחרת צפויות הקבוצות להפסד טכני וחבל.
 .2הפרסים למקומות הראשונים ומתכונת הפלייאוף ייקבעו בהמשך ויפורסמו.
 .7מי שטרם הסדיר את תשלום דמי ההשתתפות לליגה ,מתבקש לעשות כן עד למועד משחק הליגה הראשון (באחריות
ראשי הקבוצות לוודא) .אנא בדקו ברשימה המצורפת.
 .8גם השנה ניתן לעשות שימוש ב"שחקן מחליף" לקבוצות של  4שחקנים (כולל) במתכונת הבאה :קבוצות שיתקשו לתאם
משחק ליגה יוכלו לגייס שחקן מחליף (שאינו רשום בקבוצה אחרת בליגה) .מחליף ישלם  ₪ 21למשחק לקופת הליגה.
שחקן מחליף ששיחק בקבוצה אחת לא יוכל לשמש כשחקן מחליף בקבוצה אחרת אך יוכל לשוב ולשמש כמחליף בקבוצה
בה שיחק כבר כמחליף.
 .9מינוי זהב ( א-ה) ייהנו מהנחה בגובה  01%על דמי משחק באם ישחקו משחק ליגה בסופי-שבוע (ו-שבת)
ניתן לפנות אליי בכל שאלה או עניין.
בהצלחה ותחרות מהנה וספורטיבית לכל המשתתפים ותודה מראש לכל המסייעים.
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