Strokeplay -

Dalmierz NICON COOLSHOT20

Stableford netto HCP 0-25

Zegarek GPS TOMTOM GOLFER

Stableford netto HCP 25,1-54

Dalmierz LONGRIDE PIN POINT

za II miejsca
Stableford -

Talony www.bogigolf.com.pl wartość po 300 zł

za III miejsca
Stableford –

Czapki golfowe

Nagrody dodatkowe
I miejsce kobiet stroke play netto – puchar + kij wedgeWilson Staff FG

Nagroda niespodzianka

Longast drive

dołek nr 7 (w pierwszej rundzie)

Narest to the pin

dołek nr 1(w pierwszej rundzie)

Za przedostatnie miejsce w kat. stroke play brutto kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja
1.Za zwyciestwa ww. kategoriach zawodnicy otrzymują puchary Starosty Słubickiego
2.Zawodnik nagrodzony w kategorii Strokeplay (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za
kategorię Stableford netto.
3.Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie wręczona i przechodzi na
kolejnego zawodnika.
3. W przypadku remisu decyduje countback- ostatnie dołki nr 9, 6, 3, 1
Opis turnieju
1.Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club
of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
2.Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie
telefonów komórkowych jest dozwolone wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem
Turnieju.
3. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można
nimi mierzyć takich wartości jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z
dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli nie są używane podczas gry.
3.Dozwolone jest używanie wózków golfowych
4.Komitet organizacyjny
Prezes SGC

-Waldemar Rupiński

Przedstawiciel pola- Karol Chmielewski
Sędzia

-Damian Pysiak

Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed
rozpoczęciem rundy turniejowej.W takim przypadku jest zobowiązany do powiadomienia o zmianach,
zawodników przed rozpoczęciem zawodów.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach prasowych i
promocyjnych turnieju.
Projekt jest współfinansowany przez Powiat Słubicki.

