
 

 

Otwarte Mistrzostwa Gdaosk Golf & Country Club 2015 
05.09.-06.09.2015r. (sobota- niedziela) 

Regulamin Turnieju 
 
1. Komitet Zawodów 

- W skład Komitetu Zawodów wchodzą członkowie Komisji Sportowej Gdaosk Golf & Country 

Club, Prezes Klubu oraz Club Pro. 

- Decyzje Komitetu Zawodów są ostateczne. 

 

2. Formuła turnieju: Turniej Otwarty 

- Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal&Ancient Golf Club of St. Andrews  

oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów; 

- Start: max. liczba grających 144,  

- Starty:  sobota 5.09- 10:00 z dołka nr 1, niedziela 6.09- 9:00 z dołka nr 1 i 10,Rundy: 2 (no cut). 

 - Tee times na drugi dzieo turnieju będzie wskazany na stronie PGC po 1 rundzie rozgrywek. 

 - Max HCP dokładny 36, dla klasyfikacji Stroke play netto wymagany aktywny HCP. 

 - Tees: mężczyźni - niebieskie, juniorzy - niebieskie, kobiety – czerwone. 

 - Clubcar: Tak. 

 

3. Zgłoszenia do Turnieju: 

 - Recepcja  Postołowo Golf Club, Tel.: + 48 58 683 71 00, email: sekretariat@postolowo.com. 

 - Zamknięcie zapisów: 04.09.2015 - godzina 15:00. 

 - Członkowie GG&CC mają pierwszeostwo zapisów do Turnieju. 

 - Lista zawodników ułożona bedzie wg kolejności HCP PZG i zostanie podzielona równo na 3 lub 4 grupy. 

Przydział do flightu będzie polegał na doborze zawodników z tej samej pozycji na jakiej znajdzie się w danej 

grupie. Pierwszego dnia flighty będą ustalone przez Komitet Zawodów po zamknięciu zapisów i w zależności 

od ilości zgłoszeo 3 lub 4 osobowe. Drugiego dnia flighty ułożone będą wg osiągniętych wyników strokeplay 

brutto. Pierwsi grający startują o godz. 9.00, zaczynając od tych, którzy osiągnęli  najsłabsze wyniki 

poprzedniego dnia. Teetime może byd ustalony z 1 jak i 10 tee. Informacja o kolejności flight'ów i tee- 

www.postolowo.com, www.gdanskgolf.pl w dniu 04 i 05.09.2015 o godz. 18:00. 

 

4. Opłaty turniejowe: 

- osoby posiadające prawo gry PGC–50zł 

- pozostali uczestnicy Turnieju –350 zł 

-      juniorzy – 190 zł. 

-     opłata zawiera lunch po drugim dniu rozgrywek 

 

5.  Nagrody i puchary w kategoriach: 

★ Mistrzostwo Gdaosk Golf & Country Club – Strokeplay brutto  

★  Mistrzostwo Gdaosk Golf & Country Club (open)  – Strokeplay brutto  

★ Klasyfikacja dodatkowa tylko dla członków GG&CC  – Stableford netto  

(w kategorii Kobiet I, II,III miesjcei kategorii Mężczyzn I, II,III miesjce) 

★ Nearest to the pin (open)– konkurencja wspólna rozgrywana podczas 2 rundy Turnieju na dołku nr 11 

★ Longest Drive (open) – konkurencja rozgrywana podczas 2 rundy Turnieju oddzielnie dla kobiet i mężczyzn na 

dołku nr 10 

 

Wręczenie nagród  po zakooczeniu 2 rundy Turnieju. 
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