Otwarte Mistrzostwa Gdańsk Golf & Country Club 2017
02.09.-03.09.2017r. (sobota- niedziela)
Regulamin Turnieju
1. Komitet Zawodów
W skład Komitetu Zawodów wchodzą członkowie Komisji Sportowej Gdańsk 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 02.09- 9:30 z dołka nr 1, niedziela 03.09- 10:00 z dołka nr 1 i 10, Rundy: 2 (no cut).
Tee time na drugi dzień turnieju będzie wskazany na stronie PGC po 1 rundzie rozgrywek.
Max HCP dokładny 36,0
Z dniem zgłoszenia uczestnik turnieju posiada aktywne Konto Golfisty oraz kartę HCP w Polskim Związku Golfa –
wymóg konieczny do klasyfikacji Strokeplay Netto
Uczestnicy nie posiadający aktywnej karty HCP w Polskim Związku Golfa będą sklasyfikowani w rywalizacji
Strokeplay Brutto, przy założeniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego w Recepcji Klubu przed rozpoczęciem turnieju
Tee: mężczyźni - niebieskie, juniorzy - niebieskie, kobiety – czerwone.
Melexy: Tak.
3. Zgłoszenia do Turnieju:
- Rejestracja online na stronie www.pzgolf.pl do dnia 01.09.2017 godz. 14:00
Recepcja PGC, Tel.: + 48 58 683 71 00, email: sekretariat@postolowo.com. do dnia 01.09.2017 – godz. 15:00.
Członkowie GG&CC mają pierwszeństwo zapisów do Turnieju.
Pierwszego dnia flighty będą ustalone przez Komitet Zawodów po zamknięciu zapisów i w zależności od ilości
zgłoszeń 3 lub 4 osobowe. Start pierwszego dnia od godz. 9:30 z 1 tee. Drugiego dnia flighty ułożone będą wg
osiągniętych wyników strokeplay brutto. Pierwsi grający startują o godz. 10.00, zaczynając od tych, którzy
osiągnęli najsłabsze wyniki poprzedniego dnia. Informacja o kolejności flight'ów tee- www.postolowo.com w dniu
01.09.2017 i 02.09.2017 ok. godz. 19:00.
4. Uczestnictwo w turnieju oznacza, że: zawodnik wyraża zgodę na publikację wyników turnieju Mistrzostw Gdańsk
Golf & Country Club na stronach internetowych www.pzgolf.pl, www.golf.com.pl oraz www.gdanskgolf.pl oraz na
publikację wizerunku na fb: Postołowo Golf Club oraz Gdańsk Golf & Country Club
5. Opłaty turniejowe:
osoby posiadające prawo gry PGC– 60zł
pozostali uczestnicy Turnieju –350 zł, juniorzy – 200 zł.
opłata zawiera lunch po drugim dniu rozgrywek
6. Nagrody i puchary w kategoriach:
★ Mistrzostwo Gdańsk Golf & Country Club
(Mistrz Gdańsk Golf & Country Club, I Vice-Mistrz GG&CC, II Vice-Mistrz GG&CC)
★ Klasyfikacja dodatkowa w kategorii Open (I miejsce)
★ Klasyfikacja dodatkowa mężczyzn (I, II i III miejsce)
★ Klasyfikacja dodatkowa kobiet (I, II i III miejsce)

– Strokeplay Brutto
– Strokeplay Brutto
– Stableford Netto
– Stableford Netto

Konkurencje dodatkowe:
★ Nearest to the pin (open)
– konkurencja wspólna rozgrywana podczas 2 rundy Turnieju na dołku nr 11
★ Longest Drive Panowie (open) – konkurencja rozgrywana podczas 2 rundy Turnieju na dołku nr 7
★ Longest Drive Panie (open)
– konkurencja rozgrywana podczas 2 rundy Turnieju na dołku nr 6
Wręczenie nagród po zakończeniu 2 rundy Turnieju.
Kategorie Strokeplay Brutto, i tableford etto są rozdzielne. Zawodnik zdobywający nagrodę w kategorii trokeplay
rutto nie może otrzyma równocześnie nagrody w kategorii Stableford Netto. W takich przypadkach nagroda
automatycznie przechodzi na następną osobę w kategorii Stableford Netto.
7. Zasady dogrywek w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych:
W każdej kategorii obowiązuje zasada „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas
ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała
do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsce zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki
sposób, że im później dany zawodnik, tym wyższe miejsce zajmuje.
8. Zdawanie kart wyników:
a) Marker zobowiązany jest na każdym dołku zapisywa jedynie wyniki brutto;
b) Zdawanie kart wyników odbywa się będzie w recepcji klubu w ciągu 10 minut po zakończeniu gry przez
poszczególnych zawodników.
9. 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.

