
 

 

 

 

 

 

 

Otwarte Mistrzostwa 

Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie 

18-19 lipca 2020 

 

Start:  18.07.2020 – wg koszyków HCP 

  19.07.2020 – wg wyników z pierwszego dnia 

Uprawnieni Za zawodnika GKGZ uważa się osoby, które mają określony GKGZ jako klub 

do gry:  macierzysty w Polskim Związku Golfa i tym samym mają prawo do reprezentowania 

  GKGZ na turniejach mistrzowskich PZG i na turniejach GKGZ. 

  Pozostali zawodnicy klasyfikowani będą w kategorii Open. 

  Uprawnieni do udziału w Mistrzostwach są zawodnicy, którzy na dzień rozpoczęcia 

  turnieju mają ukończone 18 lat. Młodsi zawodnicy rozgrywają Mistrzostwa Klubu 

  Juniorów w innym terminie. 

Tee:  Mężczyźni urodzeni w roku 2002 i wcześniej – białe tee 

Masterseniorzy urodzeni w roku 1953 i wcześniej – żółte tee 

 Kobiety urodzone w roku 2002 i wcześniej – czerwone tee 

Format gry: Strokeplay brutto i netto, stableford netto z ¾ HCP 

HCP gry: Maksymalny HCP = 54,0. Zawodnicy bez aktywnej karty HCP startują z HCP = 0. 

Kategorie Mężczyźni brutto 

nagród:  I miejsce – Mistrz Klubu – puchar, voucher do pro-shopu 200 zł, voucher do salonu

  masażu Grzegorza Kłaka 400 zł 

  II i III miejsce – Vicemistrzowie Klubu – puchary, vouchery do pro-shopu 150 zł i 100 zł 

  (odpowiednio do zajętych miejsc), vouchery do salonu masażu Grzegorza Kłaka 300 zł 

  i 200 zł (odpowiednio do zajętych miejsc) 

  Kobiety brutto 

  I miejsce Mistrzyni Klubu – puchar, voucher do pro-shopu 200 zł, voucher do salonu

  masażu Grzegorza Kłaka 400 zł 

  II i III miejsce – Vicemistrzynie Klubu – puchary, vouchery do pro-shopu 150 zł i 100 zł 

  (odpowiednio do zajętych miejsc), vouchery do salonu masażu Grzegorza Kłaka 300 zł 

  i 200 zł (odpowiednio do zajętych miejsc) 

  Strokeplay netto HCP 0 – 18,0 – I, II, III miejsce – puchary i vouchery do pro-shopu 

  200 zł, 150 zł, 100 zł (odpowiednio do zajętych miejsc) 



  Strokeplay netto HCP 18,1 – 36,0 – I, II, III miejsce – puchary i vouchery do pro-shopu 

  200 zł, 150 zł, 100 zł (odpowiednio do zajętych miejsc) 

  Stableford netto HCP 36,1 – 54,0 – I, II, III miejsce – puchary i vouchery do pro-shopu 

  200 zł, 150 zł, 100 zł (odpowiednio do zajętych miejsc) 

  Kategoria Open 

I, II, III miejsce strokeplay brutto – golfiści bez składki klubowej – puchary, vouchery 

 na 9-dołkowe green fee w ilości 10, 5, 3 (odpowiednio do zajętych miejsc) 

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

będą klasyfikowani w kategorii netto i tym samym nagroda przechodzi na kolejnego 

zwycięzcę. 

Konkursy I i II dzień Mistrzostw – Nearest to the pin – dołek nr 4 i dołek nr 7 

dodatkowe: I i II dzień Mistrzostw – Longest drive Kobiet i Mężczyzn – dołek nr 6 

  Zwycięzcy konkursów dodatkowych wyłonieni zostaną po dwóch dniach rywalizacji. 

Remisy: W przypadku remisu w formacie strokeplay brutto o pierwszym miejscu zdecyduje 

dogrywka na dołkach wskazanych przez komitet turnieju. O pozostałych miejscach 

zdecyduje wyższy HCP dokładny, a gdy ten sposób nie wyłoni zwycięzcy, wtedy remis 

zostanie rozstrzygnięty countbackiem – najlepsza suma uderzeń brutto w ostatniej 

rundzie, na ostatnich 9 dołkach, na ostatnich 6 dołkach, na ostatnich 3 dołkach i na 

ostatnim dołku. 

W formacie strokeplay netto o pierwszych miejscach zdecyduje niższy HCP dokładny, 

a gdy ten sposób nie wyłoni zwycięzcy, wtedy remis zostanie rozstrzygnięty 

countbackiem – najlepsza suma uderzeń netto w ostatniej rundzie, na ostatnich 9 

dołkach, na ostatnich 6 dołkach, na ostatnich 3 dołkach i na ostatnim dołku. 

W formacie stableford netto o pierwszych miejscach zdecyduje niższy HCP dokładny, 

a gdy ten sposób nie wyłoni zwycięzcy, wtedy remis zostanie rozstrzygnięty 

countbackiem – najlepsza suma punktów stableford netto w ostatniej rundzie, na 

ostatnich 9 dołkach, na ostatnich 6 dołkach, na ostatnich 3 dołkach i na ostatnim 

dołku. 

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 

Kluby partnerskie – 240 zł 

 Pozostali golfiści – 280 zł 

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

turnieju, nagrody dla zwycięzców. 

Komitet Arkadiusz Zając – Członek Zarządu GKGZ, Karolina Czabara – dyrektor turnieju 

turniejowy:  

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. 


