REGULAMIN

Cleveland Beginners League
Informacje organizacyjne:
Termin:
11.07.2021 niedziela Runda I
24.07.2021 sobota Runda II
08.08.2021 niedziela Runda III
21.08.2021 sobota Runda IV
12.09.2021 niedziela Runda V
25.09.2021 sobota Finał
Miejsce: Przytok Golf & Resort
Starty: od godziny 13.00 z Tee 1, w grupach 3 osobowych
Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora.
Regulamin turnieju:
Runda: 9 dołków
Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone
Mężczyźni: Tee niebieskie
Format:
• Poszczególne rundy: 9 dołków w formacie Stabelford netto
• Finał: klasyfikacja generalna Strokeplay brutto najlepszy wynik brutto, suma
najlepszego wyniku gracza na danym dołku biorąc pod uwagę wszystkie rozegrane
rundy. Żeby liczyć się w klasyfikacji generalnej zawodnik musi wziąć udział w
minimum 4 turniejach wliczając w to finał.
➢ HCP gracza jest przeliczany po każdej rundzie, jeżeli HCP gracza spadnie poniżej 36
to uczestnik traci prawo gry w dalszych rozgrywkach
➢ Jeżeli gracz rozegrał 3 rundy i nie ma już prawa gry, ponieważ jego HCP spadł
poniżej 36 może wziąć udział w finale, lecz nie jest brany pod uwagę w kategorii netto
może tylko poprawić swój wyniki w klasyfikacji generalnej brutto
W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguł Lokalnych
Uprawnieni do gry: W turnieju mogą brać udział wszyscy golfiści, którzy ukończyli kurs
Zielonej Karty lub z oficjalnym HCP 36 – 54.
Przytok Golf & Resort, ul. Golfowa 18, Przytok, 66-003 Zabór, NIP: 973 – 102 – 20 – 67
www.przytokgolfresort.pl, info@przytokgolfresort.pl, mobile 570 021 530

Kategorie i nagrody
•

Poszczególne rundy
1, 2, 3 miejsce

•

FINAŁ
1, 2, 3 miejsce
Klasyfikacja Generalna - 1 miejsce brutto Strokeplay –.
(Nagroda – CZŁONKOSTOWO WEEK W PRZYTOK GOLF&RESORT NA
SEZON 2022)

W przypadku remisów, wynik zostanie rozstrzygnięty poprzez „Count Back” biorąc pod
uwagę wyniki z dołków 4 do 9, 7 do 9 oraz dołek nr 9. Natomiast w przypadku remisu o
pierwsze miejsce Strokeplay brutto w Finale, odbędzie się dogrywka na dołku nr. 9 aż do
rozstrzygnięcia.
Koszt uczestnictwa
60 pln – dla członków klubu (osoby, które opłaciły członkostwo roczne)
60 pln – Juniorzy
90 pln – dla osób posiadających Zieloną Kartę lub kartę HCP
W cenne wliczony jest udział w turnieju, green fee oraz nagrody.
Sędzia turnieju:
Piotr Marzec
Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu:
M: 570 021 530
E: info@przytokgolfresort.pl
Lista uczestników będzie opublikowana dzień przed turniejem na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń przed budynkiem klubowym.
Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
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