Regulamin Zawodów
XVI PZG Masters
2-4.10.2020, First Warsaw Golf Club
1. Uprawnieni do gry w turnieju
a. Zawodnicy wg pkt. 2-3 Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2020.
b. Zawodnicy i zawodniczki w kategorii wiekowej: 19-30, mid amator, senior i master senior.
2. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju:
a. W turnieju może wziąć udział 102 zawodników, w tym zawodnicy zakwalifikowani z „dzikimi
kartami”.
b. Kwalifikację do turnieju otrzymają wg następującej kolejności:
 Pierwszych 5. zawodników sklasyfikowanych w Rankingu Sportowym na dzień 14
września 2020 r. w kategoriach wiekowych: 19-30, Mid-Amatorzy, Seniorzy, Master
Seniorzy.
i. W przypadku gdy zawodnik uzyskał kwalifikację z Rankingu Sportowego, a
złożył rezygnację ze startu w turnieju PZG Masters, to kwalifikacja przechodzi
na następną osobę w kolejności w jego kategorii wiekowej.
 Pierwszych 8. zawodników sklasyfikowanych w Rankingu Amatorskim na dzień 14
września 2020 r. w kategoriach handicapowych: do 8,0; 8,1 – 11,0; 11,1 – 14,0; 14,1 –
17,0; 17,1 – 20,0; 20,1 – 23,0; 23,1 – 32,0.
i. W przypadku gdy zawodnik uzyskał już kwalifikację z Rankingu Sportowego, to
kwalifikacja przechodzi na kolejną osobę sklasyfikowaną w Rankingu
Amatorskim.
ii. Jeżeli zawodnik, który uzyskał kwalifikację z Rankingu Amatorskiego
zrezygnuje z uczestnictwa w turnieju PZG Masters, to kwalifikacja przechodzi
na następną sklasyfikowaną osobę w kolejności z jego kategorii HCP.
c. Zawodnicy zostaną zakwalifikowani do turnieju pod warunkiem wniesienia opłaty turniejowej
w terminie do 25 września 2020 r. (data zaksięgowania na koncie PZG):
 Zawodnicy urodzeni przed 1994 r. - 450 zł
 Zawodnicy urodzeni po 1993 r. - 240 zł
d. Zarząd PZG zastrzega sobie prawo do przyznania 6 „dzikich kart” do turnieju.
e. Rachunek wpłat:
 Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
 Bank: Pekao S.A.
 Nr rachunku: IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW
 Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa PZG Masters 2020”
f. Lista zakwalifikowanych do turnieju zostanie opublikowana 28 września.
3. Tee
a. Długość pola dla mężczyzn: tee żółte – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez
Reguły Handicapowe WHS.
b. Długość pola dla kobiet: tee czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez
Reguły Handicapowe WHS.
4. Format turnieju
a. Turniej rozgrywany będzie w formacie stroke play na 54 dołkach (3 rundy x 18 dołków):
 2 października – I runda
 3 października – II runda
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4 października – III runda (finałowa).

b. Kategorie i formaty:
 Open kobiet i mężczyzn: stroke play brutto
 Wiekowe z podziałem na płeć: stroke play brutto
 HCP: do 8,0; 8,1 – 11,0; 11,1 – 14,0; 14,1 – 17,0; 17,1 – 20,0 – stroke play netto;
20,1 – 23,0; 23,1 – 32,0 – stableford netto.
5. Zwycięzcy turnieju
W każdej kategorii turniejowej zostaną nagrodzone pierwsze 3. osoby, które uzyskają najlepszy
wynik. Kategorie turniejowe nie są rozłączne (tzn. zawodnicy, którzy nie skreślą dołka zostaną
sklasyfikowani we wszystkich 3 kategoriach).

