
 

 
TURNIEJ GOLFOWY O PUCHAR PROF. LESZKA BALCEROWICZA 

28 sierpnia 2021 r. 
 

REGULAMIN TURNIEJU 
 
UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU 

 Zawodnicy ze statusem amatora. 
 W klasyfikacji netto zawodnicy posiadający aktywną kartę handicapową. 
 W turnieju mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia. 
 W turnieju może wziąć udział maksymalnie 80 graczy na danym polu. 
 Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty turniejowej do 23 sierpnia 2021 na konto FOR 

 
OPŁATY 

 Minimalna opłata turniejowa to 1200 zł. Każda dodatkowa złotówka zasili konto fundacji FOR 
 Wpłat należy dokonywać na konto fundacji FOR.  Numer konta: 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629 

(Santander Bank Polska). Tytuł: Darowizna golf FOR 
 

FORMAT TURNIEJU / TEE / REMISY 
 Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach w formacie STROKEPLAY brutto 
 W turnieju prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja stableford netto w grupach HCP 0-18 oraz HCP 

18,1-36 netto 
 HCP graczy powyżej 36 będzie spłaszczany do HCP 36 w kategorii netto 
 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: 
ostatnie 9, 6, 3 dołków) 

 
KATEGORIE TURNIEJOWE 

 I miejsce (brutto) 
 

Stableford netto HCP 0-18 
 I miejsce (netto) 
 II miejsce (netto) 
 III miejsce (netto) 

 
Stableford netto HCP 0-18,1 – 36,0 i wyżej 

 I miejsce (netto) 
 II miejsce (netto) 
 III miejsce (netto) 

 
KONKURSY DODATKOWE 

 Longest Drive Panie 
 Longest Drive Panowie 
 Nearest to the Pin (wspólny dla Pań i Panów) 
 Nearest to the Pin (wspólny dla Pań i Panów) 
 Nearest to the Line (wspólny dla Pań i Panów) 

 
 
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 typu melex jest dozwolone. 

 

 
 

                                   
 
 


