
Otwarte Mistrzostwa 

Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie 

23-24 czerwca 2018 

 

 

Start:  23.06.2018. - wg listy startowej 

  24.06.2018. - wg wyników z poprzedniego dnia 

Tee:  Mężczyźni  - białe tee 

  Kobiety, seniorzy od lat 67 i juniorzy do lat 12 - czerwone tee 

Format gry: Strokeplay brutto i netto z 3/4 HCP 

HCP gry: Maksymalny HCP gry = 54. Zawodnicy z nieaktywną kartą HCP grają z HCP = 0. 

Kategorie Mężczyźni brutto - I miejsce - Mistrz Klubu 

nagród:  II i III miejsce - Wicemistrzowie Klubu 

  Kobiety brutto - I miejsce - Mistrzyni Klubu 

  II i III miejsce - Wicemistrzynie Klubu 

  Juniorzy brutto - I miejsce - Mistrz Juniorów (Juniorzy urodzeni w roku 2000 i później) 

  Netto w kat. HCP 0 - 18,0 - I, II, III miejsce 

  Netto w kat. HCP 18,1 - 36,0 - I, II, III miejsce 

  Netto w kat. HCP 36,1 - 54,0 - I, II, III miejsce 

  Kategoria brutto jest nadrzędna. Zawodnicy, którzy zwyciężyli w kategorii brutto 

  nie będą klasyfikowani w kategorii netto, a nagroda przejdzie na kolejnego  

  zawodnika. 

  Kat. Open - I, II, III miejsce strokeplay brutto 

Konkursy I dzień Mistrzostw - Nearest to the pin - dołek nr 4 (obie "dziewiątki") 

dodatkowe: II dzień Mistrzostw - Longest Drive - dołek nr 6 (obie "dziewiątki") 

Remisy: W przypadku remisu w formacie strokeplay brutto  o pierwszym miejscu zdecyduje 

  dogrywka. O pozostałych miejscach zdecyduje wyższy HCP, a gdy ten sposób nie 

  wyłoni zwycięzcy, wtedy remis zostanie rozstrzygnięty countbackiem. 

  W formacie stokeplay netto o pierwszych miejscach zdecyduje wyższy HCP, a gdy ten 

  sposób nie wyłoni zwycięzcy, wtedy remis zostanie rozstrzygnięty countbackiem. 

Wpisowe: Członkowie Klubu - 150 zł 

  Juniorzy - 90 zł 

  Kluby partnerskie - 200 zł 

  Goście - 250 zł 



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

  i reguł lokalnych. 

Komitet Karolina Czabara, Jan Galanty 

turniejowy: 

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

Wszystkie zapisy nieujęte w regulaminie szczegółowym obowiązują według Regulaminu Ogólnego Turniejów. 


