
Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów 

al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa 

www.golfsenior.pl 

 

 

Nabór golfistek seniorek na Marisa Sgaravatti Trophy 2019 

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów zachęca golfistki – seniorki oraz masters seniorki do wzięcia 

udziału w XXVIX Marisa Sgaravatti Trophy oraz Masters Team Championship. 

Tym razem gospodarzem wydarzenia będzie Polska i pole Binowo park GC. Turniej odbędzie się w 

dniach  9 – 12 lipiec 2019 r. 

Poniżej prezentujemy kryteria dla golfistek do polskiego teamu. 

Kryteria dla zawodniczek Marisa Sgaravatti Trophy 2019 

Warunki konieczne 

• kobieta amatorka wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd, 

• obywatelstwo polskie lub status rezydenta 

• posiadanie karty HCP PZG na sezon 2019 

• członek PSGS 

• ukończone 50 lat lub więcej na dzień przed rozpoczęciem zawodów 

• HCP z przedziału 6.5 – 24.0 

• udział w turniejach kwalifikacyjnych 

Kryteria sportowe 

O kwalifikacjach do reprezentacji zadecydują: 

• miejsca zajęte w turniejach kwalifikacyjnych 

- Turniej o Puchar Prezesa PSGS (27.04, Binowo Park GC)  

- Mistrzostwa Polski Kobiet (7-9.06, Postołowo GC). 

• Postawa „team building” uczestniczek podczas poprzednich turniejów Marisa Sgaravatti 

Trophy 

• Doświadczenie uczestniczek zdobyte podczas poprzednich turniejów Marisa Sgaravati Trophy 

• W przypadku rezygnacji z udziału, miejsce w drużynie przechodzi na kolejną zawodniczkę. 

 

Kryteria dla zawodniczek Masters Team Championship 2019 (drużyna 4-osobowa) 

Warunki konieczne 

• kobieta amatorka wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd, 

• posiadanie karty HCP PZG na sezon 2019 

• członek PSGS 

• ukończone 65 lat lub więcej na dzień przed rozpoczęciem zawodów 



• HCP do 18.0 

• udział w turniejach kwalifikacyjnych 

Kryteria sportowe 

O kwalifikacjach do reprezentacji zadecydują: 

• miejsca zajęte w turniejach kwalifikacyjnych 

- Turniej o Puchar Prezesa PSGS (27.04, Binowo Park GC)  

- Mistrzostwa Polski Kobiet (7-9.06, Postołowo GC). 

• Postawa „team building” uczestniczek podczas poprzednich turniejów Marisa i Masters 

• Doświadczenie uczestniczek zdobyte podczas poprzednich turniejów Marisa i Masters 

• W przypadku rezygnacji z udziału, miejsce w drużynie przechodzi na kolejną zawodniczkę. 

 

Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa do obu drużyn upływa z dniem 28.02.2019 r. (czwartek).  

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy pani kapitan Barbary Bobińskiej, bbobinska@bowil.pl, 

która także udzieli odpowiedzi na pytania związane z opłatą i warunkami turnieju. 

Organizatorem turnieju jest Europejskie Stowarzyszenie Golfa Seniorek (ESLGA) we współpracy z 

polem golfowym. 
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