XX OTWARTE MISTRZOSTWA CZĘSTOCHOWY
26-27 września 2020 r.
REGULAMIN TURNIEJU
UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU




Zawodnicy ze statusem amatora.
W klasyfikacji netto zawodnicy posiadający aktywną kartę handicapową.
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy na danym polu.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU


Zgłoszenia do turnieju są przyjmowane telefonicznie (601384979), mailowo (rosa@rosa.golf) oraz poprzez
stronę www.pzgolf.pl do 25.09.20 do godziny 12:00.
Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień i nastąpi w dniu 25 września na stronie
http://rosa.golf oraz www.pzgolf.pl
Lista startowa na rundę finałową (dzień II) zostanie opracowana na podstawie wyników po dniu pierwszym




OPŁATY





Członkowie RPGC – 200 PLN
Pozostali gracze – 600 PLN
Juniorzy – 375 PLN (osoby do lat 18 oraz studenci do 26 r.ż.)
Wpłaty należy dokonać do dnia 25.09.2020 w recepcji klubu lub przelewem (za okazaniem dowodu
przelewu w dniu turnieju) na rachunek bankowy:
PKO BP 36 1020 1664 0000 3502 0125 1057
PRESS GLASS SA
Kopalniana 9
42-262 Poczesna
W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko oraz nazwę turnieju



Opłata obejmuje grę na polu Rosa Private GC, lunch po grze pierwszego dnia oraz udział w nagrodach

FORMAT TURNIEJU / TEE / REMISY






Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 x 18) w formacie strokeplay brutto:
26 września - I runda / 27 września - II runda
W turnieju prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja stableford netto na podstawie ¾ HCP
Tee: mężczyźni – żółte kobiety – czerwone /ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.
W kategorii brutto w przypadku remisu o pierwszym miejscu będzie decydować dogrywka
w formacie „sudden death” na dołkach 18, 1-9. O miejscach 2,3 decydować będzie lepszy wynik brutto kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków i ostatnie 6 dołków.
W klasyfikacji netto w przypadku remisu decydować będzie „Count back” (lepszy wynik netto, kolejno:
druga runda, ostatnie 9, 6, 3 dołków)

NAGRODY
 Zwycięzcy turnieju w ramach XX Otwartych Mistrzostwach Częstochowy w kategorii brutto otrzymują
następujące tytuły:
I miejsce - Mistrz Częstochowy 2020
II miejsce - I Wicemistrz Częstochowy 2020
III miejsce - II Wicemistrz Częstochowy 2020
I miejsce - Mistrzyni Częstochowy 2020
II miejsce - I Wicemistrzyni Częstochowy 2020
III miejsce - II Wicemistrzyni Częstochowy 2020






Klasyfikacje dodatkowe: I miejsce netto / II miejsce netto / III miejsce netto
Mistrz Klubu Rosa Private Golf Club
Najlepszy Junior / Najlepszy Senior (urodzeni w 1968 lub wcześniej)
Konkursy dodatkowe: Longest Drive Panie, Longest Drive Panowie, Nearest to the Pin (wspólny)
Nagroda dodatkowa – spośród wszystkich graczy obecnych na wręczeniu nagród zostanie rozlosowany
rower

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO




Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione.
Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Używanie wózków elektrycznych (club cars) jest dozwolone tylko dla seniorów (wg kategorii wiekowych
PZG), pozostali gracze korzystający z wózków elektrycznych (club cars) będą klasyfikowani tylko w
kategorii netto.

Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.

