
 

 

 

Golfowa Liga Miesiąca „ HANNA STYLE GOLF LIGA 2020” 

Regulamin 

Golfowa Liga Miesiąca to rozgrywki w trakcie indywidualnych rund golfowych. Golfiści, którzy 
podejmą się tej rywalizacji zobowiązani będą zgłaszać swoje rundy przed wyjściem na pole. Każdy może 
rozegrać dowolną ilość rund kwalifikacyjnych. Osoby zgłoszone do rozgrywek nie mogą prowadzić gry 
pojedynczo. Flighty powinny być co najmniej 2-osobowe. 

Do klasyfikacji miesięcznej będą brane pod uwagę cztery najlepsze wyniki każdego golfisty. 
Rozgrywki będą się odbywały w trzech grupach HCP.  

Dodatkowo rozegramy turniej finałowy „Super Ball 2020”, do którego zakwalifikowanych 
zostanie 15 najlepszych zawodników z każdej grupy HCP. Turniej finałowy będzie miał kategorię Open. 
Zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach ligi również będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody. 

Format:  18 dołków stableford netto + brutto  

Grupy HCP:  0-21, 21,1-36, 36,1-54  
Maksymalny HCP gry = 54,0. Zawodnicy z nieaktywną kartą HCP grają z HCP = 0. 

Tee:     Mężczyźni i juniorzy urodzeni w roku 2005 i wcześniej – białe lub żółte tee  
Kobiety, seniorzy urodzeni w roku 1953 i wcześniej, pozostali juniorzy – żółte lub 
czerwone  tee 
Należy zgłosić w recepcji z jakich tee zostanie rozegrana dana runda. Zapis ten należy 
umieścić na karcie wyników w recepcji wraz z datą rozgrywania rundy. 

Klasyfikacja  I miejsce w każdej grupie HCP – Mistrz miesiąca – voucher do pro-shopu 
nagród:  o wartości 100 zł 

Klasyfikacja I miejsce – Mistrz Super Ball 2020 – voucher do pro-shopu o wartości 200 zł 
finałowa: + 50 % zniżki na członkostwo na Polu Golfowym Zawarcie na sezon 2021 
  II miejsce – I Vice Mistrz Super Ball 2020 – voucher do pro-shopu o wartości 150 zł 
  + 25 % zniżki na członkostwo na Polu Golfowym Zawarcie na sezon 2021 
  III miejsce – II Vice Mistrz Super Ball 2020 – voucher do pro-shopu o wartości 100 zł 
  + 10 % zniżki na członkostwo na Polu Golfowym Zawarcie na sezon 2021 

Remisy:  Dogrywka rozgrywkach ligowych oraz w rundzie finałowej 

Wpisowe:  Runda kwalifikacyjna Golfowej Ligi Miesiąca – golfiści z prawem do gry na Polu 
Golfowym Zawarcie – 10 zł; pozostali golfiści – 10 zł oraz opłata green fee za 18 
dołków za dany dzień 

Runda finałowa: juniorzy – 60 zł; golfiści z prawem do gry na Polu Golfowym Zawarcie 
– 80 zł; kluby partnerskie – 120 zł; pozostali golfiści – 160 zł 

Komitet ligi: Komisja HCP Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie 

Informacje dodatkowe – klasyfikacja miesięczna: 

Do klasyfikacji miesięcznej brane są 4 najlepsze rundy rozegrane i zgłoszone w danym miesiącu. 

Zawodnik może rozegrać i zgłosić dowolną ilość rund w danym miesiącu. 

 



 

 

Rundę należy zgłosić przed startem wraz z opłatą wpisową. W przypadku zgłoszenia rundy po jej 
rozegraniu, nie będzie ona kwalifikowana. 

Runda kwalifikacyjna musi być rozegrana w towarzystwie markera/-ów (drugi (i trzeci) zawodnik 
biorący udział w rozgrywkach). Rundy rozgrywane jednoosobowo nie będą kwalifikowane. Komitet ma 
prawo dołączyć do każdego flightu sędziego. 

Każda rozegrana i zgłoszona runda wpływa na aktualny  HCP. Jeśli zawodnik w danym miesiącu zmieni 
swój HCP w kolejnym miesiącu startuje w innej grupie z punktami przeniesionymi z grupy poprzedniej. 

Aktualna klasyfikacja będzie publikowana najpóźniej we wtorek każdego tygodnia. 

Wyniki klasyfikacji miesięcznej będą ogłaszane w pierwszym tygodniu nowego miesiąca. 

Informacje dodatkowe – klasyfikacja finałowa: 

Rozgrywki miesięczne zakończą się w sierpniu 2020. Do klasyfikacji finałowej branych będzie 10 
najlepszych wyników każdego zawodnika ze wszystkich miesięcy. Na tej podstawie wyłonionych 
zostanie 15 najlepszych zawodników z każdej grupy HCP (wraz z remisami) do turnieju finałowego. 

Pierwszeństwo w zapisach do rundy finałowej będą mieli zawodnicy, którzy brali udział w lidze. 

W rundzie finałowej punkty mnożone będą x 1.5. Zawodnik nie musi brać udziału w finale, aby być 
liczonym w klasyfikacji finałowej. Po turnieju finałowym ostateczne wyniki będą wyliczone na 
podstawie 10 najlepszych wyników zawodników, ze wszystkich rozegranych rund. 

Runda finałowa zostanie rozegrana z żółtych tee dla mężczyzn i juniorów urodzonych w roku 2005  
i wcześniej oraz z czerwonych tee dla kobiet, seniorów urodzonych w roku 1953 i wcześniej i pozostałych 
juniorów. 

Termin turnieju finałowego: 27 września 2020 

Pozostałe przepisy obowiązują według Regulaminu Ogólnego Turniejów oraz reguł lokalnych. 

Sytuacje sporne nieopisane w regulaminie rozwiązuje komitet turniejowy w oparciu o aktualne 
przepisy. 

 

 

 


