
 

 

 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie 

18-19 września 2021 

Start:  I dzień – tee off wg koszyków HCP 

  II dzień – tee off wg wyników z poprzedniego dnia 

Uprawnieni Za zawodnika GKGZ uważa się osobę, która ma określony klub 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 

  będą klasyfikowani w kategorii OPEN. 

  Uprawnieni do udziału w Mistrzostwach Klubu są golfiści amatorzy, którzy na dzień

  rozpoczęcia turnieju mają ukończone 18 lat.  

Tee:  I dzień: Mężczyźni – żółte tee 

Master seniorzy urodzeni w roku 1954 i wcześniej – czerwone tee 

Kobiety – czerwone tee 

 II dzień: Mężczyźni – białe tee 

Master seniorzy urodzeni w roku 1954 i wcześniej – żółte tee 

Kobiety – żółte tee 

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

HCP:  Maksymalny HCP gry = 54,0 

 Zawodnicy nieposiadający karty HCP grają z HCP = 0 

 W kategoriach netto zawodnicy zobowiązani są skreślić dołek, którego nie ukończą. 

Dołek uznaje się za skreślony, jeśli zawodnik w trakcie jego rozgrywania osiągnie ilość

 uderzeń równą PAR danego dołka + 5 uderzeń, a piłka nie została jeszcze 

umieszczona w dołku.  

W kategorii strokeplay netto komitet turniejowy dokona korekty zapisu skreślonego 

dołka do wysokości PAR + 5. 

Kategorie I, II, III miejsce strokeplay brutto mężczyzn – Mistrzowie Klubu 

nagród:  I, II, III miejsce strokeplay brutto kobiet – Mistrzynie Klubu   

  I, II, III miejsce strokeplay brutto seniorów – Mistrzowie Seniorów (łącznie kobiety

  i mężczyźni w kategorii wiekowej Senior i Master Senior. Kategoria dodatkowa – 

  zawodnicy, którzy zwyciężą w głównych kategoriach brutto mogą otrzymać nagrodę

  również w kategorii seniorów)       

  Kategorie brutto są nadrzędne. Zawodnicy, którzy zwyciężą w jednej z kategorii 

  brutto nie będą klasyfikowani w netto. W takim przypadku nagroda przechodzi na



  na kolejnego zwycięzcę.       

  I, II, III miejsce strokeplay netto w kat. HCP 0 – 18,0  

  I, II, III miejsce strokeplay netto w kat. HCP 18,1 – 36,0    

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

  I, II, III miejsce – strokeplay brutto open – Mistrzowie OPEN (zawodnicy zrzeszeni

  w innych klubach w PZG oraz zawodnicy z HCP=0) 

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

na dołku nr 9 w systemie „sudden death”. Jeżeli na tym dołku dogrywka nie zostanie 

rozstrzygnięta, zawodnicy przechodzą na dołek następny. O kolejnych 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. 

Dodatkowe Nearest to the pin Kobiet i Mężczyzn– dołek nr 4 

konkursy: Nearest to the pin Kobiet i Mężczyzn – dołek nr 7 

Longest drive Kobiet i Mężczyzn – dołek nr 3 

Konkursy dodatkowe rozgrywane będą osobno każdego dnia. Zwycięzcy z obu dni 

zostaną uhonorowani na ceremonii wręczenia nagród po drugiej rundzie. 

Wpisowe: Członkowie z prawem do gry na Polu Golfowym Zawarcie – 180 zł – dla członków 

jeden koszyk piłek na każdy dzień turniejowy w cenie 

 Członkowie klubów partnerskich – 240 zł 

  Pozostali golfiści – 280 zł 

  Opłata turniejowa zawiera: 2x green fee turniejowe, 2x startpack i lunch 

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

  reguł lokalnych. 

Komitet turniejowy: Arkadiusz Zając, Karolina Czabara 

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

Ogólnego Turniejów Pola Golfowego Zawarcie 


