
Turniej Otwarcia Sezonu 2021 

 
 

 

HARMONOGRAM 
 

Termin:    10 kwietnia 2020 

 

Start Turnieju:  godzina 10:00 grupy 3/4 osobowe z Tee 1 i 10. 

 

Wyniki i wręczenie nagród: około godz. 16:00. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 09.04 do godziny 12:00. 

 

Lista startowa będzie opublikowana w piątek do godziny 16:00 na stronie 

internetowej, Facebook oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym. 

 

Format gry: 

18 dołków w systemie STABLEFORD z ¾ HCP. 

 

 

Ze względu na tempo gry rekomendujemy skreślenie dołka w 

momencie, gdy liczba uderzeń, przekracza 5 powyżej PAR dołka. 
 

 

Tee: 

Panowie – Żółte 

Panie oraz Juniorzy do lat 12  – Czerwone 

 

 

DO WYGRANIA PUCHARY ORAZ NAGRODY RZECZOWE 

 

Grupa HCP 0 – 18  Grupa HCP 18,1 - 54  

I miejsce     I miejsce      

II miejsce     II miejsce 

III miejsce    III miejsce 

 

 

Dodatkowe nagrody: 

• Najlepsza Kobieta 3/4 Netto 

• Najlepszy Junior 3/4 Netto 

• Najlepszy wynik Stb Brutto Open 

 

 

 



Gracze rozdzielani są na grupy HCP według dokładnego HCP (bez slope pola). 

 

Kategorie są rozłączne co oznacza, że gracz może odebrać nagrodę tylko w 

jednej kategorii. Brutto jest kategorią główną. 

 

 

Koszt uczestnictwa dla Członków Klubu wynosi  70 PLN 

Koszt uczestnictwa dla Gości 220 PLN 
W cenie wliczony jest  udział w turnieju, posiłek oraz nagrody. 

 

 

 

Rekomendacje COVID-19 i standardy zachowania graczy:  

 

• Nie wymieniaj się kartą ze współgraczami.  

• Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez 

podanie ręki. 

• Po wykonanym uderzeniu z bunkra wyrównaj dokładnie piasek stopą lub 

kijem golfowym. 

• Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry.  

• Na pole golfowe przyjeżdżaj w stroju sportowym.  

• Ogranicz do niezbędnego minimum korzystanie z domku klubowego oraz 

bezpośrednie kontakty z innymi graczami i pracownikami obsługi pola 

golfowego.  

• Płać online lub za pośrednictwem kart płatniczych.  

• Bądź zawsze wyposażony w środki do dezynfekcji.  

• Dezynfekuj swój sprzęt przed i po grze lub treningu 

• Rekomendujemy nie wyciągać flagi z dołka. 

 


