
XI EDYCJA TURNIEJU WIENIAWA GOLF CUP 2020/2021

Regulamin:

1. Turniej rozgrywany będzie w Hotelu SPA Wieniawa w Pałacu w Rekowie Górnym, ul. Lipowa 24,
na symulatorze Full Swing e6, organizatorem turnieju jest Hotel Wieniawa Sp. z o.o.
2. Rozgrywki odbywać się będą od 03.11.2020 – 25.03.2021 we wszystkie dni tygodnia, wg 
indywidualnych rezerwacji. Organizator ma prawo do zmiany terminu rozgrywek ligowych.
3. Rozgrywki odbywają się na 10 wyznaczonych, 18-dołkowych polach golfowych wyznaczonych 
przez organizatora.
4. Do klasyfikacji końcowej w każdej z kategorii liczy się suma 8 najlepszych wyników 
odpowiednio netto i brutto.
5. Każdą rundę zawodnik może rozegrać nieograniczoną ilość razy. Liczony będzie najlepszy wynik
netto i brutto. Jednakże wynik zostanie uznany, jeśli zawodnik zgłosi przed przystąpieniem do 
danej gry, że jest to runda turniejowa.
6. Po zakończonej rozgrywce zawodnicy drukują tabele wyników i podpisane przez Markera 
zostawia ją w recepcji lub barze hotelowym.
7. Rozgrywki kwalifikacyjne rozgrywane będą w formacie Strokeplay brutto i Strokeplay netto. 
8. Gracze przystępują do turnieju z aktualnym ¾ HCP PZG na dzień 03.11.2020. Osoby 
posiadającą HCP wyższe niż 28,1 lub osoby nie posiadające Zielonej Karty przystępują 
do turnieju z ¾ HCP 28. 
9. Finał zostanie rozegrany w dwóch formatach. Finał netto w dniu 27.03.2021 o godz. 09:00 oraz
finał brutto w dniu 27.03.2021 o godz. 13:30. Do każdego z finałów zostanie zakwalifikowanych 4
zawodników z suma 8 najlepszych wyników netto (do finału netto) i brutto (do finału brutto). 
Finał netto zostanie rozegrany z tak zwanym HCP symulatorowym zawodnika. 
HCPSymulatorowe będzie, obliczane na podstawie średniej z 8 najlepszych wyników 
brutto uzyskanych podczas rund kwalifikacyjnych. Jeżeli któryś z zawodników zakwalifikuje 
się do finału w kat. netto i brutto – gra w finale brutto.
10. Nagrody w każdym z finałów: 1 miejsce netto i brutto Voucher Weekendowy, 2, 3 i 4 miejsce 
Vouchery Kwotowe, Puchary oraz liczne nagrody rzeczowe.
11. W każdej grupie startowej rund kwalifikacyjnych może startować od 2 do 5 zawodników.
12. Opłata turniejowa – 100 zł, płatna w dniu rejestracji w recepcji Hotelu lub na konto w banku 
PL 28 1680 1277 0000 3000 2182 0425.
13. Wysokość opłaty za każdą rundę turniejową – zgodnie z cennikiem wynajmu symulatora
(stawka godzinowa) – cennik dostępny na www.hotelwieniawa.com (55 zł/ godzina). 
14. Wysokość opłaty za rundę finałową 28.03.2020 wynosi 80 zł. Cena zawiera wynajem 
symulatora oraz catering z napojami.
15. W turnieju startować mogą jedynie gracze, którzy posiadają status golfisty amatora.
16. Rejestracja do turnieju odbywa się w recepcji Hotelu SPA Wieniawa w Rekowie Górnym, ul. 
Lipowa 24, tel. 58 673 92 80, e-mail: rezerwacja@hotelwieniawa.com na hasło "Wieniawa Golf 
Cup 2019/2020".
17.Organizator turnieju ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania turnieju.

Reguły lokalne:
Conditions: Easy Pines, Midday, Clear, No wind, Moderate Greens, Medium Greens, Moderate Fairways. 
Settings: No mulligans, Large ball, Gimmie 1,83 m, No putting arrow, Arrow fade on, Grid on green, Playing 
elevation: on
Pola: Banff Sprinngs, Bountiful Ridge, Mountain Par Three, Graywolf, Mauna Kea, Pacific Rim Country, Raven
Golf Club, Skeleton Coast,  Superstition Mountain, Torrey Pines.

http://pzgolf.pl/jak-zaczac/program-teraz-golf/
http://www.hotelwieniawa.com/

