
 

 

 

Turniej Kapitański 

29 września 2018 

Start:  Tee off według listy startowej 

Tee:   Mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat – żółte tee 

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

Format gry: 18 dołków strokeplay brutto i stableford netto z pełnego HCP 

HCP:  Maksymalny HCP gry = 36,0. Zawodnicy z HCP 36,1 – 54,0 grają z HCP = 36,0. 

  Zawodnicy nieposiadający karty HCP grają z HCP = 0. 

Kategorie I, II, III miejsce  strokeplay brutto w kat. HCP 0 – 18,0 

nagród:  I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP 18,1 – 36,0 

  I, II, III miejsce stableford netto w kat. Kobiety 

  I, II, III miejsce strokeplay brutto w kat. Juniorzy GKGZ w dwóch grupach wiekowych 

Remisy: W przypadku remisu w kat. strokeplay brutto decyduje dogrywka na dołku nr 9. 

Jeśli dogrywka nie rozstrzygnie remisu, o zwycięstwie zdecyduje countback – lepsze 

ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek.  

W przypadku remisu w kat. stableford netto decyduje niższy HCP. W przypadku gdy 

zawodnicy mają taki sam HCP, o zwycięstwie decyduje countback – lepsze ostatnie 6 

dołków. 

Obowiązuje reguła brutto przed netto. 

Dodatkowe Longest drive – dołek nr 6 i 15 

konkursy: Nearest to the pin – dołek nr 4 i 13 

 Nearest to the pin – dołek nr 9 

Wpisowe: Członkowie – 80 zł 

  Juniorzy do 16 r.ż. – 20 zł 

  Pozostali golfiści – 120 zł 

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

  reguł lokalnych. Pozostałe przepisy obowiązują według Regulaminu Ogólnego 

  Turniejów. 

Komitet turniejowy: Karolina Czabara, Jacek Uchański 

Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz poniższego oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego na 

fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych, wykonywanych podczas trwania turnieju. Przyjmuję do wiadomości, 

iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Pole Golfowe Zawarcie. Oświadczam jednocześnie, iż 

zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu. 


