
 
TURNIEJ O PUCHAR PREZESA PSGS 

Regulamin 

 
 

Data:  27.04.2019r.  
 

Uprawnieni do gry:  
 

a. Kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 50 lat na dzień przed rozpoczęciem turnieju 

b. Posiadający hcp 36 lub niższy. 

c. Gracze poniżej 50 lat mogą wziąć udział w kategorii Kandydatów na seniorów. 

 
Zgłoszenia: 
 

a. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 128 golfistek i golfistów 

b. Zgłoszenia przyjmowane są na: 

a. - stronie www.binowopark.pl 

b. - drogą mailową pod adresem: info@binowopark.pl 

c. Opłata wpisowa wynosi 230 PLN od osoby, członkowie klubów partnerskich – 190 zł, członkowie Binowo Park 

z pola 18-dołkowego 80 PLN, opłata cateringowa dla osoby towarzyszącej – 80 zł płatne przelewem na konto 

Binowo Park Sp. z o.o.: 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028. 

 
Format gry: 

• Strokeplay netto 1,2,3 m-ce 

• Strokeplay netto kobiet 1,2,3 m-ce 

• Strokeplay brutto  1,2,3 m-ce (1 m-ce - zdobywca pucharu) 

• Strokeplay brutto kobiet 1,2,3 m-ce 

• Kategoria „kandydatów” Strokeplay netto 1,2,3 m-ce 
 
Obowiązuje zasada par +5. 

 
Opłata wpisowa  
 
• 80,- członkowie BPGC 
• 230,- dla niezrzeszonych w BPGC   
• 190,- dla klubów partnerskich   
• 190,- Członkowie Binowo Park z pola 9-dołkowego 
 
Opłata zawiera: 
•  green fee, lunch box oraz bankiet po turnieju. 
 
Tees:  
•  kobiety – tee czerwone;  
•  mężczyźni – tee żółte; 
 
 

   Konkursy dodatkowe:   
 

•  Nearest to the Pin – dołek nr 17  

http://www.binowopark.pl/
mailto:info@binowopark.pl


•  Longest Drive – dołek nr 18  
 

 
 
Nagrody:  
Puchary i nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii netto oraz za pierwsze trzy miejsca 
w kategorii brutto. 

 
Remis  
W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii netto zdecyduje niższy handicap. W przypadku 
remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zdecyduje wyższy handicap. Jeśli HCP nie rozstrzygnie 
remisu, decyduje countback. W przypadku takiego samego wyniku countback o wyższym miejscu 
zdecyduje losowanie. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej 
kolejności:  druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek.  
 
Postanowienia dodatkowe 
Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regulaminem Ogólnym Turniejów rozgrywanych na polu golfowym 
Binowo Park. Akceptując powyższy Regulamin uczestnik akceptuje Regulamin Ogólny.  
 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14:00 dnia poprzedzającego turniej!



 


