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Seria de competitii “Sungarden Champion” va fi organizata in sistemul Golf League si va fi formata din mai multe runde individuale. Seria va incepe
cu o comeptitie de deschidere (Season Opening Competition), va fi urmata de competitii lunare desfasurate in prima Vineri din fiecare luna (sau la
alte date anuntate din timp) si se va incheia printr-o finala (Season Closing Competition) in care se vor desemna Campionii Sungarden.
Jucatorii vor fi impartiti in 2 categorii de joc, impartirea fiind bazata exclusiv pe handicapul exact al jucatorului in momentul in care acesta participa
la prima competitie. Astfel, vom avea Cat 1 pentru jucatorii cu HCP: 0-18 si Cat 2 pentru jucatorii cu HCP: 18.1-36
Sistemul de joc pentru Cat 1 va fi Stroke Play Net iar pentru Cat 2 va fi Stableford Net.
Indiferent de categoria de joc, fiecare jucator va juca de la Tee-urile desemnate astfel: Men: Yellow, Ladies: Blue, Seniors: Blue, Juniors: Red.
Pentru fiecare jucator, categoria in care va participa va fi stabilita pe baza handicapului exact folosit la inscrierea in liga (prima runda la care
participa) si pentru stabilirea clasamentului general nu va face tranzitia intre categorii indiferent de evolutia handicapului pe parcursul ligii.
Pentru rundele individuale, jucatorul va concura la categoria la care se incadreaza cu handicapul curent la inceputul rundei (deci poate face tranzitia
intre categorii pe durata ligii) insa pentru clasamentul general va ramane in categoria initiala.
Fiecare runda din serie va avea desemnati campioni si vice-campioni pentru ambele categorii.
Pentru clasamentul rundei, in conditii de egalitate de scor, urmatorul criteriu va fi handicapul. Astfel, jucatorul cu handicap mai mic va fi clasat
superior celui cu handicap mai mare.
Pentru fiecare runda individuala la care a participat, jucatorul va primi un numar pre-stabilit de puncte bazat pe pozitia lui in clasament
(De ex: Locul 1 500 puncte, locul 2 300 puncte, etc.)
In caz de egalitate in clasament (acelasi scor si acelasi handicap exact), jucatorii vor imparti in mod egal suma punctelor disponibile pentru
pozitiile ocupate (De ex: Daca sunt doi jucatori care termina la egalitate pe locul 3, ei vor imparti in mod egal suma punctelor
disponibile pentru locurile 3 si 4)
La sfarsitul sezonului regulat (rundele lunare) se va face un clasament general bazat pe numarul de puncte acumulate din rundele individuale lunare.
In pregatire pentru finala, punctele fiecarui jucator se vor reseta la o valoare prestabilita bazata pe pozitia lui in clasament dupa sezonul regulat (De
ex: Locul 1: 2000 puncte, locul 2: 1800 puncte, etc.). Ideea distribuirii punctelor este astfel ca in finala, fiecare jucator sa aiba o sansa reala sa castige.
Dupa resetarea punctelor, se va juca finala in care fiecare jucator va primi un numar pre-stabilit de puncte bazat pe pozitia lui in acea competitie (De
ex: Locul 1: 2000 puncte, Locul 2: 1200 puncte, etc.). Ideea distribuirii punctelor este astfel ca in finala, fiecare jucator sa aiba o sansa reala (chiar
daca nu egala) sa castige, iar primii 5 jucatori sa castige garantat daca castiga finala.

14 Pentru clasamentul general, in conditii de egalitate de puncte, urmatorul criteriu va fi handicapul. Astfel, jucatorul cu handicap mai mic va fi clasat
superior celui cu handicap mai mare.

