Turniej o Puchar Pro Tomasza Wiśniewskiego 2019
HARMONOGRAM:
Termin: 19 lipca 2019
Start Turnieju: godzina 10:00 grupy 4 osobowe z Tee 1 i 10.
Wyniki i wręczenie nagród: na gali około godz. 19:00.
Lista startowa będzie opublikowana w środę do godziny 20:00 na stronie
internetowej, Facebook oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym.
Format gry:
18 dołków w systemie „STABLEFORD” z pełnego handicapu wraz
z slope Pola.
Ze względu na tempo gry rekomendujemy skreślenie dołka w momencie, gdy
liczba uderzeń, przekracza 5 powyżej PAR dołka.
Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa
oraz Reguł Lokalnych. Podczas gry dozwolone jest poruszanie się Melexami.
Dopuszcza się korzystanie z dalmierzy laserowych i GPS pod warunkiem, że
przyrządy nie posiadają pomiarów temperatury lub wysokości.
DODATKOWA REGUŁA LOKALNA!!!

1. Preferred lies - piłka na krótko strzyżonym terenie ( fairway oraz foregreen)
może zostać zaznaczona, podniesiona i oczyszczona oraz odłożona na odległość
jednego dowolnego kija w torbie lecz nie bliżej dołka.
2. Dołki specjalne - na kilku dołkach na polu przy Tee będą stać juniorzy i
informować was co ciekawego jest do wykonania.
Kara za złamanie powyższej reguły na dołku - dołek skreślony.
Tee:
Panowie <60 lat – Żółte
Seniorzy 60-70 lat - Niebieskie
Super Seniorzy >70 lat - Czerwone
Panie – Czerwone

DO WYGRANIA PUCHAR , WYCIECZKA DO TURCJI ORAZ
VOUCHERY i NAGRODY RZECZOWE
Kategoria OPEN netto + brutto
Kategoria mężczyźni netto + brutto
1,2,3 miejsce
Kategoria kobiety netto + brutto
1,2,3 miejsce
Longest drive dołek nr 8 i 18
Nearest to the pin dołek nr 5 i 11
Dodatkowo dwie tajemnicze kategorie !
KATEGORIA OPEN jest kat. nadrzędną.
W przypadku remisu decyduje countback : dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 . W
przypadku ponownego remisu decyduje niższy HCP.
Koszt uczestnictwa :
członkowie Kalinowe Pola : 150 zł
członkowie Przytok GC: 190 zł
pozostali goście : 220 zł
Osoby towarzyszące na imprezie : 75 zł
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