Zasady gry i regulamin wyjazdu Finally Together

1. Wyjazd Finally Together składa się z trzech turniejów, w którym biorą udział wszyscy
grający uczestnicy wyjazdu:
1.1. Turniej Finally Together – klasyfikacja generalna (20.11-24.11)
1.1.1. Turniej Finally Together odbędzie się na 4 polach:
• 20.11.22 Gloria Old Course
• 21.11.22 Gloria New Course – Polish Masters
• 23.11.22 Gloria Old Course – Golf Business League
• 24.11.22 Gloria New Course
1.1.2. Klasyfikacja generalna Finally Together prowadzona jest z w klasyfikacji
STABLEFORD NETTO ¾ hcp w 3 grupach hcp. (Grupy hcp zostaną ustalone 18.11)
oraz w klasyfikacji STROKE PLAY BRUTTO (tylko pierwsze miejsce w najniższej
grupie HCP).
1.1.3. Zawodnicy z hcp wyższym niż 36 grają z hcp gry=36.
1.1.4. W klasyfikacji Finally Together zawodnik klasyfikowany jest przez 4 dni zgodnie
z HCP z pierwszego dnia turnieju.
1.1.5. Do klasyfikacji generalnej turnieju Finally Together liczą się 3 najlepsze wyniki z
4 rund. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca z każdej grupy hcp oraz
zwycięzca klasyfikacji STROKE PLAY BRUTTO.
1.1.6. W przypadku równych wyników o zwycięstwie w każdej klasyfikacji decydować
będzie reguła „countback”, rozumiana przez: ostatnią rozegraną rundę, ostatnie
9 dołków (licząc 10-18) ostatnie 6 dołków (licząc 18-13), 3 dołki (licząc 18-16 ), 1
dołek (18 dołek).
1.2. Turnieju Polish Masters (21.11)
1.2.1. Turniej Polish Masters - Finally Together składa się z 1 rundy, która odbędzie
się 21.11.22 na polu Gloria New Course.
1.2.2. Turniej Polish Masters prowadzony jest w klasyfikacji STROKE PLAY NETTO ¾
hcp w trzech grupach hcp (grupy zostaną ustalone 18.11) oraz w klasyfikacji
STROKE PLAY BRUTTO (tylko pierwsze miejsce w najniższej grupie HCP)
1.2.3. W turnieju Polish Masters nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej z
trzech grup hcp oraz zwycięzca klasyfikacji STROKE PLAY BRUTTO.
1.2.4. W przypadku równych wyników o zwycięstwie w każdej klasyfikacji decydować
będzie reguła „countback”, rozumiana przez: ostatnie 9 dołków (licząc 10-18)
ostatnie 6 dołków (licząc 18-13), ostatnie 3 dołki (licząc 18-16 ), ostatni 1 dołek
(18 dołek).

1.2.5. W turnieju rozgrywanym w stroke play netto obowiązuje zasada MAXIMUM
SCORE (forma stroke play, gdzie wynik brutto gracza został ograniczony do
maksymalnej liczby uderzeń na dołku do par + 5 tj. Na dołku par 3 do 8; par 4 do
9 i par 5 do 10.) Po uzyskaniu maximum score gracz podnosi piłkę i zapisuje na
karcie wyników maximum score.
1.2. Turnieju Golf Business League (23.11)
1.2.1. Turniej Golf Business League - Finally Together składa się z 1 rundy, która
odbędzie się w dniu 23.11.22 na polu Gloria Old Course
1.2.2. Turniej prowadzony jest w klasyfikacji STABLEFORD NETTO ¾ hcp w 3 grupach
hcp (grupy zostaną ustalone 18.11) ) oraz w klasyfikacji STROKE PLAY BRUTTO
(tylko pierwsze miejsce w najniższej grupie HCP)
1.2.3. W turnieju Golf Business League nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca z
każdej grupy hcp oraz zwycięzca klasyfikacji STROKE PLAY BRUTTO
1.2.4. W przypadku równych wyników o zwycięstwie w każdej klasyfikacji decydować
będzie reguła “countback”, rozumiana przez: ostatnie 9 dołków (licząc 10-18),
ostatnie 6 dołków (licząc 18-13), ostatnie 3 dołki (licząc 18-16 ), ostatni 1 dołek
(18 dołek).
2. Klasyfikacje poszczególnych turniejów są rozłączne. Zwycięzca każdego z turniejów może
być nagrodzony w następnym turnieju.
3. Handicapy graczy aktualizowane są po każdej rundzie jednak w klasyfikacji Finally
Together pozostają zamrożone przez 4 dni.
4. Wszelkie wątpliwości odnośnie wyników mogą być zgłaszane maksymalnie do 18:00
każdego dnia, w którym odbywa się turniej
5. Na polach czas gry kontrolowany jest przez marshala oraz organizatorów turnieju, którzy
mają prawo do zwrócenia uwagi, a nawet usunięcia gracza z pola. Prosimy o bezwzględne
stosowanie się do ich zaleceń.
6. Ceremonia rozdania nagród za wszystkie dni turniejowe nastąpi 24.11 podczas wspólnej
kolacji w hotelu.
7. Organizator ma prawo do zmiany grup handicapowych
8. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu

