
Regulamin Gigant Golf Ligi 
 

1. Miejsce – Pole Golfowe Zawarcie w Gorzowie Wlkp. 
Gigant Golf Liga – to cykl 6-ciu turniejów wyłącznie dla członków sekcji juniorskiej 
Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie. Do klasyfikacji końcowej zaliczone będą wyniki  
pięciu najlepszych turniejów. 
Terminarz: 
I turniej – 24 maja 2020  
II turniej – 30 maja 2020 
III turniej  „Turniej krótkiej gry”– 12 czerwca 2020  
IV turniej – 28 czerwca 2020  
V turniej  – 04 lipca 2020 
VI Finał GGL – 13 września 2020 

2. Format gry: 
Turnieje prowadzone będą w klasyfikacji stroke play brutto z zasadą par plus 5  

Tee: 
Chłopcy urodzeni od 2002 do 2005 roku - tees żółte – 18 dołków 

Chłopcy urodzeni od 2006 do 2007 roku-tees żółte, dziewczynki-tee czerwone – 18 dołków  
Dziewczynki i chłopcy urodzeni od 2008 do 2010 roku – tees czerwone – 9 dołków 
Dziewczynki i chłopcy urodzeni po 2010 roku – tee niebieskie – 6 dołków 

3. W skład komitetu turniejowego wchodzi: 
Organizator turnieju – Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie – Popek Waldemar 
Przedstawiciel pola – Czabara Karolina 

4. Klasyfikacja 
Zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik z najniższym wynikiem stroke play 
brutto: 

Rocznik 2002 – 2005 
Rocznik 2006 – 2007 
Rocznik 2008 
Rocznik 2009 – 2010 
Rocznik 2011 - 2012 

5. Remisy: W przypadku równych wyników w stroke play brutto o zwycięstwie  będzie 
decydować   dogrywka w systemie „sudden death” na dołku nr 4/9 (zarówno w 
poszczególnych turniejach jak i w klasyfikacji końcowej.  

6. Nagrody i opłaty 

a) w klasyfikacji końcowej nagrodzeni zostaną 3 najlepsi zawodnicy w każdej z grup 

wiekowych w kategorii stroke play brutto  

b) w każdym turnieju zwycięzca z każdej grupy wiekowej otrzymuje nagrodę oraz  

dodatkowo rozegrany będzie konkurs nearest to the pin na dołku nr 4 

c) Opłata za każdy turniej wynosi 25 zł  i obejmuje pakiet startowy (woda, banan lub 
batonik), obiad lub lunch 

 

Pozostałe zapisy obowiązują według Regulaminu Ogólnego Pola Golfowego Zawarcie. 


