
 

 

 

 

Turniej o Puchar Prezesa Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie 

18 października 2020 

Start:  Shotgun – godz. 10:00  

Tee:  Mężczyźni i juniorzy urodzeni w roku 2005 i wcześniej – żółte tee 

Kobiety, seniorzy urodzeni w roku 1953 i wcześniej, pozostali juniorzy – czerwone tee 

Format gry: Strokeplay brutto oraz stableford netto + brutto z pełnego HCP 

HCP:  Maksymalny HCP gry = 54,0 

  Zawodnicy nieposiadający karty HCP grają z HCP = 0 

Kategorie I, II, III miejsce stableford netto + brutto w kat. HCP 0 – 21,0 

nagród:  I, II, III miejsce stableford netto + brutto w kat. HCP 21,1 – 36,0   

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

  I, II, III miejsce strokeplay brutto – kategoria nadrzędna 

Remisy: W przypadku remisu w strokeplay brutto o zwycięstwach zdecyduje wyższy HCP 

dokładny zawodników biorących udział w rozstrzygnięciu remisu. Jeśli ten sposób nie 

wyłoni zwycięzcy, wtedy remisy rozstrzygnie countback – lepszy wynik na ostatnich 9 

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

dołku. 

 W przypadku remisów w grupach HCP o zwycięstwie zdecyduje countback – lepszy 

wynik na ostatnich 9 dołkach, następnie na ostatnich 6 dołkach, na ostatnich 3 

dołkach i na ostatnim dołku. 

Dodatkowe Nearest to the pin – dołek nr 4 

konkursy: Nearest to the pin – dołek nr 7 

Longest drive mężczyzn – dołek nr 6 

 Longest drive kobiet – dołek nr 6 

Wpisowe: Członkowie z prawem do gry na Polu Golfowym Zawarcie – 100 zł 

  Członkowie klubów partnerskich – 140 zł 

  Pozostali golfiści – 190 zł 

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

  Regulaminu Ogólnego Turniejów Pola Golfowego Zawarcie oraz reguł lokalnych. 

 

Komitet turniejowy: Karolina Czabara, Arkadiusz Zając 

Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu 

Ogólnego Turniejów Pola Golfowego Zawarcie 


