Program turnieju:
14.00 - 14:30 PRZYJAZD GOSCI I REJESTRACJA GRACZY
14:45
PRZYWITANIE ORGANIZATORÓW &ODPRAWA TURNIEJOWA
PODZIAŁ NA ZESPOŁY & WSPÓLNE ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE
15:00

SHOTGUN START Formuła turnieju – zespoły 2 osobowe

Wyniki STROKEPLAY ( najmniejsza liczba uderzeń zespołu ) ; runda 9 dołków
17:00
17:30

ZAKOŃCZENIE TURNIEJU - poczęstunek po grze Kawa /Ciastko
OGŁOSZENIE WYNIKÓW i ROZDANIE DYPLOMÓW I PUCHARÓW

18:00

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE Turnieju

Liczba uczestników max. 36 osób ( 18 drużyn).
Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Kłodzki
Opłata za udział w turnieju : 30 zł./ za os.dorosłą wnoszona w dniu
turnieju. Dzieci i młodzież z Akademi Golfa bez opłat.
Rejestracja zgłoszeń Golfistów oraz Sympatyków do dnia 26.09.2020
do godz. 12:00 na email: klub@golfspa.pl

Zapraszamy do wspólnej gry i zabawy !
Organizatorzy :
Pole Golfowe GOLFSPA SZCZYTNA –
POLANICA-ZDRÓJ
Ul. Borowina 2a, 57-330
Szczytna,
Trasa E8 23 km 2 słupek

ZASADY I REGULAMIN TURNIEJU :
Turniej jest rozgrywany według reguł St Andrews, PZG oraz zasad lokalnych.
Turniej wygrywa zespół, który zdobędzie najmniejszą ilość uderzeń w rundzie 9
dołkowej, długość pola 2430 m,. PAR pola 34 . Nagrodzone zostaną trzy pierwsze
miejsca.
Zespół tworzyć będzie dwóch zawodników : Golfista o statusie min. Zielonej Karty /
Klubowicz KG Hrabstwa Kłodziego oraz Przedstawiciel Uczestnik Akademi Golfa
2020-Golfista Sympatyk). W torbie golfowej na turnieju każdy zespół może mieć tylko
i wykorzystywać do gry trzy wybrane kije golfowe (np.; putter plus dwa dowolne
kije).
Obowiązuje system rozgrywek zespołowych z ułatwieniem polegającym na tym, że
w zespole wybiera się korzystniejsze położenie piłki w grze. Każdy zawodnik
wykonuje swoje uderzenia z miejsca wybranego po karzdym uderzeniu. Na wynik
zespołu pracują obaj zawodnicy. Zawody mają charakter zabawy, relaksu,
spokojnego spaceru na polu golfowym w miłym towarzystwie, z rozkoszowaniem się
górskimi widokami na pobliskie otoczenie i naturę.
Podczas wydarzenia / rozgrywek obowiązują zasady i obostrrzenia sanitarne
dotyczące rozprzestrzeniania i zapobiegania zarażeniem COVID-19.

Zapraszamy do wspólnej gry i zabawy !
Miejsce spotkania :
Organizatorzy :
Pole Golfowe GOLFSPA SZCZYTNA –
POLANICA-ZDRÓJ
Ul. Borowina 2a, 57-330
Szczytna,
Trasa E8 23 km 2 słupek

