
 

 
 

 

III Charytatywny Turniej Rotary Club Zielona Góra 

 

REGULAMIN  

Informacje organizacyjne: 

Termin: 10.06.2018 niedziela 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Starty: start shotgun - zawodnicy startują w tym samym czasie z różnych dołków  

( jeżeli liczba graczy przekroczy 40 osób to starty będą od godziny 10.00 z Tee 1. ) 

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora. 

Runda: 2x 9 dołków 

 

 

Regulamin: 

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone  

Mężczyźni: Tee żółte  

Format Turnieju: Stableford brutto i netto z pełnego HCP po uwzględnieniu Slope Pola.  

Osoby nieposiadające HCP PZG startują z HCP = 0 

W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguły Lokalne 

 

Kategorie: 

• Brutto  

• Netto 0 – 18,0 

• Netto 18,1 – 36,0 

• Netto 36,1 – 54 

 

W przypadku remisu o pierwsze miejsce Brutto , odbędzie się dogrywka na dołku nr. 9 aż do rozstrzygnięcia.  

Pozostałe miejsca zostaną rozstrzygnięte poprzez „Count Back ” biorąc pod uwagę wyniki z dołków 10 do 18, 

13 do 18, od 16 do 18  oraz dołek nr 18. 

Kategorie są rozłączne co oznacza, że gracz może odebrać nagrodę tylko w jednej kategorii. Brutto jest 

kategorią główną. 

Podczas gry dozwolone jest korzystanie z przyrządów elektronicznych pod warunkiem że, nie posiadają one 

opcji ujawniania informacji na temat temperatury, kierunku wiatru lub zróżnicowania wysokości terenu. 

 



Nagrody: 

1 miejsce brutto 

1,2,3 miejsce kategoria netto (0-18,0) 

1,2,3 miejsce kategoria netto (18,1-36) 

1,2,3 miejsce kategoria netto (36,1-54) 

 

Konkursy: 

Longest Drive Kobiet dołek nr1 

Longest Drive Mężczyzn dołek nr 1 

Nearest to the pin dołek nr 3  

Nearest to the pin dołek nr 7 

 

Koszt uczestnictwa  

140 pln –  Członkowie klubu  

200 pln – Goście 

 

( Cel jest bardzo szczytny, dlatego my przekażemy za każdego gracza biorącego udział w turnieju 100 zł 

na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Zielonego Górze ) 

 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody 

➢ posiłek ( lunch przygotuje restauracja Anatra) 

 

Sędzia turnieju: 

Jakub Paech  

 

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu do dnia 9.06.2018 do godziny 14.00 

M: 570 021 530 

E: info@przytokgolfresort.pl 

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Lista startowa będzie opublikowana dzień przed turniejem na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 

przed budynkiem klubowym. 

 

Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie 

mailto:info@przytokgolfresort.pl

