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27-28 czerwca 2020 

 

Pierwsza edycja Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego, które 

rozgrywane będą na wszystkich czterech polach województwa – Kalinowe 

Pola Golf Course, Przytok Golf & Resort, Słubickie Pole Golfowe Dębowa 

Polana, Pole Golfowe Zawarcie. 

Formuła turnieju nawiązuje do Mistrzostw Regionów, z tą różnicą, że 

każde pole województwa będzie gospodarzem turnieju, a jego finał 

rozegramy na 18 dołkowym Kalinowe Pola Golf Course.  

Start:  Eliminacje: 27 czerwca 2020 – na czterech polach golfowych,  
  według listy startowej 
  Finał: 28 czerwca 2020 – Kalinowe Pola Golf Course, według  HCP. 
 
Tee:  Mężczyźni i juniorzy urodzeni w roku 2005 i wcześniej – żółte tee 

  Kobiety i pozostali juniorzy – czerwone tee 

Format gry:  

18 dołków (kwalifikacje) +  18 dołków (finał) 

HCP 0 – 15,0 – Strokeplay netto z maximum score PAR + 5 

HCP 15,1 – 30,0 – Strokeplay netto z maximum score PAR + 5 

HCP 30,1 – 54,0 – Strokeplay netto z maximum score PAR + 5 

Finał: dodatkowo Strokeplay brutto 

Finał:  Do finału przechodzi 10 zwycięzców (z uwzględnieniem remisów) każdej grupy HCP 

  z każdego z czterech pól golfowych. 

Turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy to dwa odrębne turnieje.   

 Wyniki z turniejów eliminacyjnych nie sumują się  z wynikami z finału.  

 Zwycięzcą turnieju w danej grupie HCP zostaje zawodnik, który zakwalifikował się do

 finału z jednego z turniejów eliminacyjnych i uzyskał najniższy wynik w finale. 

HCP gry: Zawodnicy startują ze swoich aktualnym HCP. Gracze bez aktywnego HCP startują 

  z HCP = 0 

HCP  HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju ulega zmianie i w turnieju finałowym 

turniejowy: zawodnicy będą startować ze swoim nowym HCP, jednakże obowiązuje ich grupa HCP 

  zgodna z tą, w której rozpoczynali turniej. 



 

 
Kategorie  I miejsce brutto: Mistrz Lubuskiego  
nagród:   I, II, III miejsce – HCP 0 – 15,0  
   I, II, III miejsce – HCP 15,1 – 30,0  
   I, II, III miejsce – HCP 30,1 – 54,0 Netto 
   Najlepsza Kobieta netto 
   Najlepszy Junior netto 
 
Nagrody w    
Kwalifikacjach:  Darmowy udział w Finale – zwycięzcy grup HCP 
   50% zniżki na Finał – II i III miejsca  w grupach 
   

 

Remisy:  W kwalifikacjach, o pierwszych trzech miejscach we wszystkich kat. HCP rozstrzygnie 

lepszy wynik strokeplay brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 

6, 3, ostatni dołek. Pozostałe miejsca pozostaną na remisie T. 

W finale o pierwszym miejscu w grupach HCP i strokeplay brutto decyduje dogrywka 

w systemie „sudden death” na dołkach wskazanych przez Komitet Turniejowy. 

O pozostałych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik strokeplay brutto w następującej 

kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek. 

Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmowane są na każdym polu golfowym, na którym rozgrywany 
i opłaty: będzie turniej kwalifikacyjny lub przez formularz zgłoszeniowy PZG. 
  Prosimy zwrócić uwagę na które pole golfowe się Państwo rejestrują. 
  Do turnieju finałowego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy grup HCP z każdego pola 
  golfowego wraz z remisami. 
  Opłaty za turniej kwalifikacyjny przyjmowane są na polu, na którym zostało dokonane 
  zgłoszenie – 100 zł 
  Opłaty za turniej finałowy przyjmowane są od zawodników, którzy przeszli CUT na 
  polu, na którym rozgrywany jest turniej finałowy – Kalinowe Pola Golf Course – 140 zł 
  dla gości oraz 100 zł dla członków KPGC. 

 

Opłaty obejmują jedną rundę turniejową oraz catering. 

Reguły:  Turniej odbędzie się według Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz 

  reguł lokalnych obowiązujących na polach będących organizatorami turnieju. 

Komitet Jakub Ossowski, Filip Czernicki, Zbigniew Sawicki, Karolina Czabara 

turniejowy:  

Postanowienia Decyzje Komitetu Turniejowego w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są 

końcowe: ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

  Każdy uczestnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie jego 

  wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych 

  przez organizatorów.  

  Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnicy zapoznali się z postanowieniami 

  niniejszego regulaminu i akceptują jego postanowienia. 


