
 Road To Rosa Membership 2016 
 

„Road To Rosa Membership” to cykl  turniejów rozgrywanych w piątki dwa razy 
w miesiącu, w niżej podanych terminach i według opisanego formatu: 

 
 I - 03.05. 2015 r. stableford netto  

 
 II – 15.05.2015 r. stroke play netto 

 
 III – 5.06.2015 r. stableford  netto  

 
 IV – 19.06.2015 r. stroke play brutto 

 
 V – 3.07.2015 r. stableford netto  

 
 VI – 17.07.2015 r. stroke play netto 

 
 VII – 31.07.2015 r. stroke play brutto 

 
 VIII – 14.08.2015 r. stableford netto  

 
 IX – 28.08.2015 r. stroke play netto 

 
 X – 25.09.2015 r. stroke play brutto  

 
RTM MASTERS – 2.10.2015 r. stableford netto  

 

 REGULAMIN ZAWODÓW  
 

1. UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU: 
a) Zawodnicy ze statusem amatora. 
b) W klasyfikacji netto i stableford  zawodnicy posiadający aktualną kartę handicapową. 
c) Zawodnicy bez aktualnego hcp grają z umownym handicapem „0”. 

 
2. FORMAT TURNIEJU / TEES / KLASYFIKACJE / HARMONOG RAM : 

a) Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach w formacie stroke play, stroke play netto i stableford 
netto według harmonogramu.  
b) Tee – mężczyźni i juniorzy – z żółtych,  kobiety i juniorki – czerwone / ze zmianami długości 
dołków dozwolonymi przez EGA. 
c) Rozstrzyganie remisów  – w razie potrzeby o miejscu I  II i III decydować będzie „Count Back” 
w kolejności: ostatnia „9”, a w razie potrzeby ostatnie 6 ew. 3 dołki. 
d) Zwycięzcą cyklu zostaje zawodnik, który po ostatnim turnieju uzbiera najwięcej punktów. 
e) Do klasyfikacji generalnej zaliczane są najlepsze wyniki z 8 turniejów.  
f) W turnieju MASTERS punkty liczą się podwójnie. 
g) O kolejności startów w turnieju decyduje lista rankingowa. 
h) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych turniejów  
w szczególnych sytuacjach.  
 

3. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU: 
a) Zgłoszenia są przyjmowane w recepcji klubu, do godziny 15:00 w przeddzień turnieju, mailowo 
na adres: poczta@landgolf.pl lub telefonicznie: +48 34 329-93-63, kom: +48 601 384 979 
b) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy.  

 



 
 

4. PUNKTACJA TURNIEJOWA: 
 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty 

1 80 16 20 

2 70 17 18 

3 65 18 16 

4 60 19 14 

5 55 20 12 

6 50 21 10 

7 45 22 9 

8 40 23 8 

9 35 24 7 

10 33 25 6 

11 31 26 5 

12 29 27 4 

13 27 28 3 

14 25 29 2 

15 23 30 i dalsze 1 
 

5. SĘDZIOWANIE 
- obowiązki sędziego będzie pełnić Alfred Kos  

 

6. UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO i WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH 
a) Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest 
zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość. 

b) Używanie wózków elektrycznych „ Club Car” jest dozwolone tylko dla seniorów. 
 

7. OPŁATY: 

- członkowie RPGC – 100 PLN                                
- gracze spoza klubu – 250 PLN 
- juniorzy – 175 PLN 

Wpłat należy dokonywać w recepcji RPGC lub na konto, za okazaniem potwierdzenia przelewu  
w dniu turnieju. 
Nr konta: PRESS GLASS Oddział w Konopiskach  
Bank Pekao SA: 74 1240 4227 1111 0000 4840 0705 
Opłata obejmuje udział w grze oraz lunch w restauracji klubowej po turnieju. 

 

Rosa Private Golf Club 
ul. Rolnicza 1 

42-274 Konopiska 
tel. +48 34 329 93 63 

tel. kom. biuro +48 (0) 601 384 979 
poczta@landgolf.pl 

www.rpgc.pl 


