
                                                                                                         
 

 

FINAŁ DREAM BURGER GOLF LIGA 2019 

19.10.2019. 

 

Format gry:  Stableford brutto i netto z ¾ HCP oraz strokeplay brutto 

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

   Zawodnicy z nieaktywną kartą HCP grają z HCP = 0. 

Tee: Mężczyźni i juniorzy urodzeni w roku 2003 i wcześniej – białe tee 

Kobiety, seniorzy urodzeni w roku 1952 i wcześniej, juniorzy urodzeni  

w latach 2004-2007 – żółte tee 

Juniorzy urodzeni w roku 2008 i później oraz juniorki urodzone w roku 2006  

i później – czerwone tee 

Kategorie  Klasyfikacja finałowa cyklu DBGL: 

nagród:   Kat HCP 0 – 15,0 – miejsca nagradzane od I do V 

   Kat HCP 15,1 – 25,0 – miejsca nagradzane od I do V 

   Kat HCP 25,1 – 36,0 – miejsca nagradzane od I do V 

Klasyfikacja dodatkowa w turnieju finałowym: 

 I miejsce strokeplay brutto mężczyzn 

 I miejsce strokeplay brutto kobiet 

 I miejsce strokeplay brutto juniorów 

 I miejsce stableford netto + brutto w trzech kategoriach HCP 

Obowiązuje zasada „brutto przed netto”. Zwycięzcy z kategorii strokeplay 

 brutto nie będą klasyfikowani w kategoriach netto. W przypadku nieobecno- 

 ści zwycięzcy na ceremonii rozdania nagród, nagroda przechodzi na kolejną 

 osobę z najlepszym wynikiem. 

Konkursy dodatkowe: 

# 1 – Landing area 

# 2 – Nearest to the point 

# 3 – Nearest to the line 

# 4 – Nearest to the pin oraz Hole in one 

# 5 – Landing area 

# 6 – Longest drive mężczyzn i kobiet 

# 7 – Nearest to the pin 

 



                                                                                                         
 

 

Ukryte dołki 

Suma PAR 3 

Wszystkie konkursy oraz ich zasady będą opisane na tee każdego dołka. 

 

W konkursach dodatkowych proszę wpisywać wszystkie wyniki najbliższe do 

zwycięskiego. W przypadku nieobecności zwycięzcy na ceremonii rozdania 

nagród, nagroda przechodzi na kolejną osobę z najlepszym wynikiem. 

W konkursach Landing area na dołkach # 1 i # 5 zwycięzca zostanie 

wyłoniony drogą losowania. 

 

Zwycięzcy w kategoriach strokeplay brutto nie będą klasyfikowani w konkur-

sach Ukryte dołki oraz Suma PAR 3. 

Remisy: W przypadku remisu obowiązuje dogrywka na dołku # 49 w systemie 

strokeplay brutto. Jeśli pierwsza dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, wtedy o  

wygranej zdecyduje niższy HCP zawodników biorących udział w dogrywce. 

Na czas dogrywki czerwony obszar kary pomiędzy dołkami nr 4 i 9 staje się 

żółtym obszarem kary i obowiązują w nim odpowiednie reguły gry w golfa. 

Wpisowe: Juniorzy – 50 zł 

Członkowie – 70 zł 

Kluby partnerskie – 100 zł 

Goście – 120 zł 

Komitet: Karolina Czabara – przewodnicząca 

Witold Siwko 

Jan Galanty – sędzia 

Komitet jest jedynym organem uprawnionym do arbitrażu sporów oraz 

uwzględniania ewentualnych skarg. Decyzje sędziego w zakresie interpretacji 

regulaminu turnieju oraz stosowania reguł gry w golfa są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

Informacje: 1. W Rankingu brane są pod uwagę wyniki zawodników uzyskane podczas 

rozgrywek objętych klasyfikacją DBGL 2019 według podanego terminarza. 

2. Pozycja w Rankingu w danym sezonie jest określana za pomocą sumy  

punktów z 5 najlepszych wyników stableford brutto i netto z ¾ HCP 

uzyskanych przez danego gracza w poszczególnych turniejach z cyklu DBGL. 

W turnieju finałowym liczba uzyskanych punktów mnożona jest przez 1,5. 

4. Ranking jest prowadzony i aktualizowany według zasad określonych  

w niniejszym Regulaminie po każdym dniu turniejowym objętym klasyfikacją. 

Ranking po rozegraniu ostatniego turnieju DBGL 2019 jest ostateczną listą  



                                                                                                         
 

 

rankingową na dany rok. 

5. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów 

wchodzących w skład DBGL 2019. 

6. Zawodnik, który w trakcie trwania rozgrywek w danym sezonie zmieni swój  

HCP dokładny, w kolejnym turnieju rankingowym startuje w grupie zgodnej 

ze swoim aktualnym HCP. Wszystkie dotychczas uzyskane punkty zawodnik  

zachowuje na swoim koncie. 

7. Pozostałe przepisy obowiązują według Regulaminu Ogólnego Turniejów 

oraz reguł lokalnych. 

8. Listy startowe na turnieje z cyklu DBGL będą układane wg rankingu. 

9. W przypadku, gdy zawodnik zapisany na turniej z cyklu DBGL, nie stawi się 

do zawodów i nie poinformuje o tym fakcie komitetu turniejowego, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do żądania przedpłaty za udział  

w kolejnym turnieju z cyklu. 


