
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briju Ladies Golf Tour 

1 września 2019 

Start:  Wg listy startowej opublikowanej najpóźniej jeden dzień przed turniejem 

Tee:  Kobiety – czerwone tee 

Format gry: Strokeplay brutto i stableford netto z ¾ HCP 

HCP:  Maksymalny HCP gry = 54,0 

Zawodnicy nieposiadający karty HCP na dany sezon lub posiadający Zieloną Kartę 

będą uwzględnieni wyłącznie w klasyfikacji brutto. 

Kategorie I, II, III miejsce strokeplay brutto  

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

  I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP 18,1 – 27,0  

  I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP 27,1 – 36,0  

  I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP 36,1 – 54,0  

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

temie „sudden death”. Jeśli dogrywka nie zakończy się na dołku nr 9, zawodniczki 

przechodzą na dołek nr 1 i na następne dołki w kolejności. 

W przypadku remisu w kategoriach netto o zwycięstwie zdecyduje countback – 

lepsze ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek. 

Obowiązuje reguła brutto przed netto. Zawodniczka, która zwycięży w kategorii 

brutto, nie będzie klasyfikowana w kategoriach netto. 

Dodatkowe Nearest to the pin – dołek nr 4 

konkursy: Nearest to the pin – dołek nr 7 

Longest drive – dołek nr 6 

Closest to the line – dołek nr 3 (wynik liczony powyżej 150 m od czerwonych tee) 



Wpisowe: Członkowie z prawem do gry na Polu Golfowym Zawarcie – 80 zł 

  Członkowie GKGZ bez prawa do gry oraz klubów partnerskich – 100 zł 

  Juniorzy do 18 r.ż. – 50 zł 

  Pozostali golfiści – 120 zł 

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

  reguł lokalnych. 

  W formacie stableford netto obowiązuje zasada PAR+5. 

Komitet turniejowy: Karolina Czabara 

Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Ogólnego 

Turniejów Pola Golfowego Zawarcie oraz Regulaminu Briju Ladies Golf Tour 2019. Wszystkie zapisy nie ujęte 

w powyższym regulaminie obowiązują w pierwszej kolejności w Regulaminie BLGT, a następnie w Regulaminie 

Ogólnym Turniejów Pola Golfowego Zawarcie. 


