Regulamin Zawodów
Space Open 2016
Binowo Park Golf Club
21-22 maja 2016
1.

Uprawnieni do gry w turnieju:
a) Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów Space Open – ust. 2.

2.

Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju:
a) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.
b) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.spaceopen.pl oraz na polu golfowym Binowo
Park Golf Club.
c) Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg kolejności rosnącej wartości HCP. Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania 6 „dzikich kart” do turnieju.
d) Opłatę za turniej należy uiścić w klubie golfowym, na którym jest rozgrywany turniej
eliminacyjny.
e) Wysokość opłaty:
 Zawodnicy urodzeni przed 1998 r. 300 zł
 Zawodnicy urodzeni po 1997 r. 150 zł

3.

Format turnieju, klasyfikacje, tees:
a) Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 rundy x 18 dołków):
 21 maja - I runda,
 CUT – wg zapisu Regulaminu Głównego SPACE OPEN 2016 – ust. 10,
 Osoby, które nie przejdą CUT-a mogą wejść na pole golfowe w dniu rundy finałowej
o godzinie wyznaczonej przez Komitet Turnieju i rozegrać rundę
 22 maja - II runda (finałowa).
b) Klasyfikacje główne i formaty:
 Open – stroke play brutto,
 Grupa Handicapowa do 10,0 – stroke play netto,
 Grupa Handicapowa od 10,1 do 20,0 – stableford netto
 Grupa Handicapowa od 20,1 do 36 – stableford netto
c) Klasyfikacje dodatkowe i formaty:
 Juniorzy liczeni z ¾ stroke play netto,
 Kobiety liczone z ¾ stableford netto,
 Seniorzy liczeni z ¾ stableford netto.
d) Tee:
 Kobiety – czerwone,
 Mężczyźni – żółte.
e) Dogrywka wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów Space Open 2016 – ust. 11.
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4.

Nagrody:
a) Klasyfikacje główne:
 Pierwszych 3 zawodników zostanie nagrodzonych,
 Pierwszych 5 zawodników uzyskują awans do turnieju finałowego,
 Awans do turnieju finałowego rozgrywanego na Sobieniach Królewskich G&CC
10-12 września 2016 otrzymują osoby, które urodziły się w roku 1997 lub
wcześniej,
 Jeżeli zawodnik uzyskał już awans do turnieju finałowego i w kolejnym turnieju
eliminacyjnym zajmie miejsce w pierwszej 5 to w takim przypadku awans do finału
uzyskuje następna osoba w klasyfikacji,
 kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane
miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może
równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. W takich
przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji
stroke play netto.
b) Klasyfikacje dodatkowe:
 Pierwszych 3 zawodników zostanie nagrodzonych,
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