
 

 

 

Turniej HCP 36,1 – 54,0 – cykl turniejów 

 

Terminarz 27 marca 2018 

turniejów: 3 kwietnia 2018 

  1 maja 2018 

  5 czerwca 2018 

  3 lipca 2018 

  7 sierpnia 2018 

Tee:   Mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat – żółte tee 

  Kobiety, seniorzy powyżej 67 lat, juniorzy do 12 lat – czerwone tee 

Format gry: 9 dołków stableford netto z pełnego HCP 

HCP:  Maksymalny HCP = 54,0. Początkujący zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie nie 

opłacili karty HCP startują w pierwszym turnieju z HCP = 54. W pozostałych turniejach 

obowiązuje HCP aktualny na sezon 2018. Po 1 kwietnia 2018 zawodnicy bez aktywnej 

karty HCP będą startować z HCP = 0. 

Kategorie Klasyfikacja pojedynczych turniejów – I miejsce stableford netto 

nagród:  Klasyfikacja finałowa – I, II, III miejsce stableford netto 

Do klasyfikacji finałowej liczone są cztery najlepsze wyniki stableford netto ze 

wszystkich turniejów HCP 36,1 – 54,0. 

Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów wchodzących w skład 

cyklu. 

Klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w recepcji Pola 

Golfowego Zawarcie oraz na stronie internetowej. Nagrody za poszczególne turnieje 

będą wręczane przy okazji turniejów weekendowych, a nagrody w klasyfikacji 

finałowej w trakcie Turnieju Kapitańskiego rozgrywanego 11.08.2018. na Polu 

Golfowym Zawarcie. 

Nagroda dodatkowa – zawodnik, który w trakcie sezonu osiągnie największy progres 

i jednocześnie obniży swój HCP do poziomu 36,0, otrzyma Dziką Kartę na jeden z 

turniejów organizowanych na Polu Golfowym Zawarcie. 

Remisy: W przypadku remisu w każdym turnieju cyklu o zwycięstwie decyduje niższy HCP. 

  W klasyfikacji finałowej o zwycięstwie zdecyduje liczba punktów zdobyta w ostatniej 

  rundzie. 

Zgłoszenia: Zgłoszenie do turnieju przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Pola Golfowego 

 Zawarcie i musi nastąpić przed rozpoczęciem gry. 



Start rundy odbywać się będzie na zasadzie ogólnej dostępności miejsc na Polu 

Golfowym Zawarcie. Ostatnia grupa powinna zakończyć grę najpóźniej o godzinie 

18:00 danego dnia turniejowego. 

Zawodnicy biorący udział w turnieju sami wybierają godzinę startu oraz 

współzawodników, jednakże grupa startowa nie może liczyć mniej niż 3 graczy. 

Karty wyników powinny być zdane do recepcji w ciągu 15 minut od zakończenia 

rundy.  

Wpisowe: Członkowie GKGZ: 30 zł / jedna runda turniejowa 

Pozostali golfiści – 50 zł / jedna runda turniejowa 

Opłatę za rundę należy uiścić przed rozpoczęciem gry. 

Reguły:  Turniej odbędzie się według Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz 

  reguł lokalnych. 

Komitet turniejowy: Karolina Czabara 

Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu 

Ogólnego Turniejów. Wszystkie zapisy nie ujęte w regulaminie szczegółowym obowiązują wg Regulaminu 

Ogólnego Turniejów. 


