
 

 

 

 

 

 

 

Otwarte Mistrzostwa 

Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie 

22-23 czerwca 2019 

 

Start:  22.06.2019. – wg HCP 

  23.06.2019. – wg wyników z pierwszego dnia 

Tee:  Mężczyźni i juniorzy urodzeni do roku 2005 – biełe tee 

Juniorzy urodzeni w roku 2006, masterseniorzy urodzeni w roku 1953 i wcześniej – 

żółte tee 

 Kobiety, juniorzy urodzeni w roku 2007 i później – czerwone tee 

Format gry: Strokeplay brutto i netto z ¾ HCP 

HCP gry: Maksymalny HCP = 36,0. Zawodnicy bez aktywnej karty HCP startują z HCP = 0. 

Kategorie Mężczyźni brutto – I miejsce – Mistrz Klubu 

nagród:  II i III miejsce – Vicemistrzowie Klubu 

  Kobiety brutto – I miejsce – Mistrzyni Klubu 

  II i III miejsce – Vicemistrzynie Klubu 

  Juniorzy brutto – I, II i III miejsce – Mistrz Klubu Juniorów i Vicemistrzowie 

 

  Strokeplay netto HCP 0 – 18,0 – I, II, III miejsce 

  Strokeplay netto HCP 18,1 – 36,0 – I, II, III miejsce 

  Kategoria Open – I miejsce strokeplay brutto – golfiści bez składki klubowej 

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

  nie będą klasyfikowani w kategorii netto i tym samym nagroda przechodzi na kolejne- 

  go zwycięzcę. 

 

  Juniorzy nie będą klasyfikowani w kategorii nagród innej niż Mistrz Klubu Juniorów, 

  bez względu na zajęte miejsce w strokeplay brutto. 

Konkursy I dzień Mistrzostw – Nearest to the pin – dołek nr 4 (najlepszy wynik z dwóch rund) 

dodatkowe: II dzień Mistrzostw – Longest drive – dołek nr 6 (najlepszy wynik z dwóch rund) 

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 strokeplay netto o pierwszych miejscach zdecyduje wyższy HCP, a gdy ten 

sposób nie wyłoni zwycięzcy, wtedy remis zostanie rozstrzygnięty countbackiem. 

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

  reguł lokalnych Pola Golfowego Zawarcie. 

Zgłoszenia: Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w recepcji Pola Golfowego Zawarcie lub przez 

  formularz zgłoszeniowy PZG. 

Wpisowe: Członkowie GKGZ – 180 zł 

Juniorzy – 100 zł 

Kluby partnerskie – 200 zł 

 Pozostali golfiści – 280 zł 

 W cenie: green fee turniejowe, koszyk piłek każdego dnia, catering po turnieju, 

nagrody dla zwycięzców. 

Komitet Tomasz Utrata – Prezes GKGZ, Karolina Czabara – dyrektor turnieju, 

turniejowy: Jan Galanty – sędzia 

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. 

 

 


