
 

 

 

 

Turniej Noworoczny 2018 
Start: Shot gun 10:30 

 

The Mood Is Right! The Spirit Is Up? No to gramy dalej: Turniej Noworoczny! 

 

REGULAMIN 

1. Komitet Organizacyjny Zawodów: Postołowo Golf Club. Decyzje Komitetu Zawodów są ostateczne. 

 

2. Reguły gry: 

a) Uprawnieni do gry są zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG, Zieloną Kartą z HCP  klubowym lub Zieloną Kartą 

PZG oraz uczestnicy Ligi Akademii Golfa. 

b) Tee turniejowe: niebieskie. 

c) Limit HCP dokładny 36 – gracze Ligi Akademii Golfa oraz gracze posiadający wyższy HCP lub Zieloną Kartę 

startują w turnieju z HCP 36. 

d) Formuła: Stroke brutto na 16 najlepszych dołkach pomniejszony o 1/4 HCP gry i o cyfrę GZZSN. Gracz sam 

skreśla na Karcie Wyników dwa najgorzej zagrane dołki oraz wpisuje (pismem czytelnym) obok HCP cyfrę GZZSN 

czyli godzinę zakończenia zabawy sylwestrowo-noworocznej zaokrągloną w dół do liczby godzin pełnych. Uwaga! 

zakończenie zabawy np. o 03:59 rezultuje cyfrą GZZN=3 . 

e) Opłata turniejowa: osoby z prawem gry 2018 w Postołowo GC -60 PLN, Goście- 160 PLN 

f) Wyniki turnieju: nie wpływają na zmianę HCP gracza. 

g) Nagrody: I, II,III miejsce. 

h) Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

3. Poczęstunek przed startem do wyboru soft drink: sok, kawa, herbata, piwo, lampka białego lub czerwonego wina, 

natomiast po grze: gorący żurek z pieczywem. 

 

4. Zgłoszenia zawodników do turnieju przyjmowane są najpóźniej do 30.12.2017 godz. 13:00, 

telefonicznie: 58 683 71 00 lub kom. 600 247 248 bądź e-mailem:sekretariat@postolowo.com 

Turniej odbędzie się w przypadku zgłoszenia się min. 25 zawodników. 

 

5. Wprowadzenie w nastrój szampański przed startem: lampka Champagne lub coctail bezalkoholowy bądź soft drink, 

mile widziane akcenty sylwestrowe!! 

 

6. Uczestnictwo w turnieju oznacza, że: 

- zawodnik wyraża zgodę na publikację wyników turnieju na stronie internetowej www.golf.com.pl oraz na publikację 

wizerunku na fb: Postołowo Golf Club. 

 

7. 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  

 

Zapraszamy do szampanskiej zabawy! Dosiego Roku ! 


