
 

 

HANSA CUP by KETER 2017 
09 - 11 czerwca 2017 ( piatek, sobota-niedziela) 

 

PROGRAM 
Piątek       09.06.   Dzień Treningowy       Czas startu :  do uzgodnienia z Recepcją Klubu 

Sobota      10.06.   Dzień 1 (18  dołków)    Czas startu  11:00    SHOTGUN 

Niedziela  11.06.   Dzień 2 (18 dołków)     Czas startu  10:00    dołki nr 1 i 10 

 

REGULAMIN  TURNIEJU 
1.  Drużyny czterosobowe: panie, panowie lub mix. 

2.  Turniej rozgrywany na 36 dołkach w systemie gry na ilość uderzeń. (Turniej grany w sobotę i niedzielę). 

3.  Indywidualny zwycięzca  HANSA CUP 2017  - zawodnik z najniższym wynikiem brutto po 36 dołkach. 

4.  Zwycięzca Pucharu Miast  Hansy - drużyna z najniższym wynikiem netto po 36 dołkach po dodaniu trzech 

najlepszych wyników drużyny na każdym dołku. Punktacja netto: 3/4 hcp. 

5.  Maksymalna liczba drużyn biorących udział w Turnieju  - 36. 

6.  Tee turniejowe: Panie- czerwone, Panowie- niebieskie 

7.  Zgłoszenia uczestnictwa do dnia  08.06.2017  godz. 16:00. 

8.  Uczestnictwo w turnieju oznacza, że: 

 - zawodnik wyraża zgodę na publikację wyników Turnieju Hansa Cup na stronach internetowych 

www.pzgolf.pl, www.golf.com.pl oraz www.gdanskgolf.pl 

- zawodnik wyraża zgodę na publikację wizerunku na fb: Postołowo Golf Club oraz Gdańsk Golf & Country 

Club. 

 

9.  Opłata wynosi 395,- na osobę. Dla członków Postołowo Golf Club opłata turniejowa wynosi PLN 100,- 

osobę.  Kwota ta obejmuje 2 dni gry w golfa, biesiadę z grilem w Shank Barze pierwszego dnia oraz 

poczęstunek z dziczyzny drugiego dnia.  

Opcjonalny dzień treningowy dla uczestników Turnieju, piątek  09.06.2017 - PLN 150,-/osobę /18 dołków. 

10.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu turnieju w niedzielę. 

11.  NAGRODY w  kategoriach: 

Puchar Miast Hansy drużynowy: I  drużyna, II  drużyna, III  drużyna 

The Best International Team – I drużyna 

The Best Player -  I  miejsce 

Konkurencje dodatkowe: Longest Drive Men. Longest Drive Ladies, Nearest to The Pin - wspólny  

 

12.  Rejestracja do turnieju oznacza że:   

      - zawodnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, 

      - zawodnik zapoznał się z regulaminem lokalnym pola i akceptuje jego postanowienia. 


