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Format  Juniorzy urodzeni w latach 2001 – 2008, z HCP nie większym niż 36,0 – 18 dołków 

gry:  strokeplay brutto 

  Dzieci oraz juniorzy urodzeni w latach 2001 – 2008 z HCP 36,1 – 54,0 – 9 dołków 

  strokeplay brutto z zasadą PAR + 5 

Uprawnieni W turnieju mogą brać udział wszyscy juniorzy posiadający aktualną kartę HCP. 

do gry:  Juniorzy bez karty HCP grają z HCP = 0 

Tee:  Chłopcy urodzeni przed 2007 rokiem – żółte 

 Chłopcy urodzeni w latach 2007 i 2008 – czerwone 

Dziewczynki urodzone przed 2009 rokiem – czerwone 

 Dzieci urodzone w roku 2009 i później – czerwone 

Kategorie Pierwsze trzy miejsca w następujących kategoriach: 

nagród: 

  Dzieci do lat 10 (urodzeni w roku 2009 i później) – strokeplay brutto 

  Młodzicy i Młodziczki (urodzeni w latach 2007 i 2008) – strokeplay brutto 

  Juniorzy i Juniorki Młodsze (urodzeni w latach 2004 – 2006) – strokeplay brutto 

  Kategoria HCP 0 – 18,0 – strokeplay netto 

  Kategoria HCP 18,1 – 36,0 – strokeplay netto 

  Kategoria HCP 36,1 – 54,0 – strokeplay netto 

  Obowiązuje zasada brutto przed netto. Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie 

  będzie klasyfikowany w kategorii netto. 

Konkursy Nearest to the pin – # 4 

dodatkowe: 

Remisy: W przypadku remisów we wszystkich grupach obowiązuje zasada countback – lepsze 

  ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek. 

Caddie:  Zawodnicy mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego. Nie dotyczy to grup 

  Dzieci oraz Młodzików. 

  Kara za naruszenie tej reguły to 2 uderzenia karne na dołku, na którym doszło do 

  przewinienia. Jeżeli wykroczenie będzie miało miejsce między dołkami, to kara 

  dotyczy następnego dołka. 

Badania: Zawodnicy są zobowiązani do posiadania ważnych badań lekarskich lekarza 

sportowego o braku przeciwskazań do uprawiania golfa i uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym w golfie. 

Wpisowe: Juniorzy GKGZ – 25 zł 

  Pozostali juniorzy – 70 zł 

  Opłata zawiera green fee turniejowe i posiłek po rundzie. 
Pozostałe zapisy obowiązują według Regulaminu Ogólnego Turniejów i dotyczą zarówno zawodników, jak i ich opiekunów 

ustawowych. 


