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XVIII Mistrzostwa  

Królewskiego Klubu Golfowego  

w Wilanowie 

 

 

 

 

Postołowo 2020 

 

 

HARMONOGRAM 

Piątek, 4 września 

• Przyjazd na miejsce. Nocujemy w Hotelu Sentoza (http://sentoza-golf.pl/), nieopodal pola. 

• Runda treningowa (każdy we własnym zakresie). 

• 20:00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw. Spotykamy się w hotelowej restauracji (okrągłej) na małą kawę, 
herbatę, piwo Bierhalle. Zadbajcie wcześniej o jedzenie, np. na polu, bo hotel ma zamkniętą restaurację 
w tym sezonie z powodu pandemii. Powitalne piwko zapewnia Szanowny Sponsor, a inne napoje 
dokupujemy indywidualnie (możliwość płatności kartą). Zapraszamy też osoby mieszkające poza 
hotelem. Zaraz potem (dla chętnych) możliwość wspólnego oglądania Tour Championship lub meczu 
piłkarskiego Polska – Holandia. 

 

Sobota, 5 września 

• 6:45 – 9:00 – śniadanie (w cenie noclegu). 

• 8:00 – start Rundy I 

• Obiad bezpośrednio po rundzie serwowany dla każdego zawodnika 

• 19:00 – kolacja z grilla w hotelowej restauracji (okrągłej) 

 

Niedziela, 6 września 

• 6:45 – 9:00 – śniadanie (w cenie noclegu) 

• 8:00 – start Rundy II 

• Obiad bezpośrednio po rundzie serwowany dla każdego zawodnika 

• 16:00 – 16:30 – orientacyjny czas zakończenia turnieju, rozdanie nagród 

• 17:00 – koniec doby w Hotelu Sentoza, zdanie kluczy, wyjazd. 

http://sentoza-golf.pl/
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Zakwaterowanie: większość z nas mieszka w Hotelu Sentoza (Cząstkowo 49, 83-042 Ełganowo). Nasze 
pokoje są zlokalizowane w nowszych budynkach, z tyłu obiektu. Tam też jest położona okrągła restauracja, 
z której będziemy korzystać. 

2. Płatność za noclegi. Hotel otrzyma listę wszystkich osób, które rezerwowały nocleg. Płacimy z góry przy 
meldunku. Koszt: 120 zł za noc 1 osoby w pokoju 2-osobowym; 200 zł za noc 1 osoby w pokoju do 
jednoosobowego wykorzystania. Jest możliwość przedłużenia pobytu np. do poniedziałku, ale trzeba to od 
razu zgłosić, żeby hotel był w stanie przygotować śniadania. 

3. Runda treningowa. Dla osób zakwalifikowanych na turniej obowiązuje w piątek promocyjna cena: 175 zł za 
18 dołków. Warto zagrać, bo pole do łatwych nie należy. Poznajcie je! Rezerwacja tee times indywidualnie 
w recepcji pola. 

4. Płatności. 

a. Za green fee i pakiety startowe już zapłaciliście do klubu, a klub przekaże te pieniądze do Postołowa 

b. Za obiady i grilla Klubowiczów – płacimy z budżetu klubowego; Goście płacą do naszego Klubu za 
siebie (240 zł – dwa obiady i udział w sobotnim grillu) 

c. Żeton na driving range mamy w promocyjnej cenie 10 zł w dni turniejowe, a 15 zł w piątek. 

5. Wyżywienie. Uwaga: COVID ograniczył ofertę wyżywienia obu obiektów (pola i hotelu). Śniadania mamy 
w hotelu zagwarantowane. Obiady mamy na polu zamówione. Grill w sobotę w hotelu też. Jeśli jednak ktoś 
chce dodatkowo kupić coś do jedzenia poza tymi posiłkami lub w piątek, to sugestie są następujące: 

a. Klub golfowy oferuje w piątek danie dnia, club sandwich i pewnie niewiele więcej. 

b. Hotel ma zamkniętą kuchnię. 

c. 10 km od pola możecie spróbować Hilary – Gościniec dla Przyjaciół w Kleszczewie. 

6. Odbiór kart i pakietów. Karty pobieramy w recepcji przed grą. Także pakiety lunchowe będą w recepcji 
(woda, owoc, kanapka). Jeśli ktoś chce kanapkę bez wędliny, będzie przygotowanych 10 pakietów 
wegetariańskich. Odbierając kartę będziecie proszeni o zaznaczenie opcji obiadowej. Będą 3 wersje menu, 
w tym jedna wegetariańska. Po rundzie dostaniecie wybrany obiad (serwowany). 

7. Meleksy: chętni mogą korzystać z meleksów, ale zgodnie z Regulaminem zabronione jest korzystanie z nich 
przez graczy, którzy chcą być klasyfikowani w kategorii „Mistrz” i „Mistrzyni” (po 3 najlepsze osoby stroke 
play brutto). Pozostałe kategorie handicapowe są stableford netto i w nich meleks jest dopuszczony. Meleksy 
muszą być rezerwowane wcześniej indywidualnie w recepcji pola. Cena: 120 zł.  

8. Przechowanie wózków z torbami. Jest możliwość zostawienia kijów na noc na polu, żeby nie zabierać ich do 
hotelu. Możecie o to poprosić już po rundzie treningowej i do niedzieli trzymać je na polu. 

9. Ustawienie. Wystartujemy w grupach trzyosobowych równolegle z tee nr 1 i tee nr 10. Będziemy grali 
pierwszego dnia wg handicapów (od najniższych z tee nr 1), a drugiego wg wyników uzyskanych w pierwszej 
rundzie (od najwyższych czyli leader flight na końcu). 

10. Zdawanie kart. Zgodnie z najnowszymi trendami prosimy całe grupy o stawienie się w pełnym składzie 
i odczytanie swoich wyników po rundzie. Scoring area umieścimy gdzieś w domku klubowym. 

11. Mistrzowie Klubu. Tytułów mistrzowskich z zeszłego roku bronią: Mikołaj Wojnowski i Aleksandra 
Jankowska. 

12. Zasady gry. Kategorie Mistrz/Mistrzyni gramy oczywiście stroke play brutto. W każdej z tych kategorii 
nagradzamy po 3 najlepsze osoby. Wszystkie pozostałe kategorie handicapowe to stableford netto. Dlatego 
dla przyspieszenia tempa gry zalecamy podnoszenie piłki i skreślanie dołka po przekroczeniu wyniku PAR + 5 
na dołku. 

13. Forcaddie. Na dołku 5 pomoże Wam forcaddie, który w obydwa dni będzie obserwował uderzenia z tee 
i pomoże znaleźć piłki. Gra się tam na ślepo przez drzewo i przełamanie terenu, więc dzięki forcaddiemu 
zyskujecie duży komfort, a gra toczy się szybciej. 
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14. Green Day by Persil. Całkowitą nowością jest tzw. Green Day, sponsorowany przez markę Persil. Polega on 
na tym, że golfiści z kategorii HCP 36,1 – 54,0 (potocznie zwani „zielonymi”, stąd „Green Day”) mogą 
w sobotę, podczas pierwszego dnia turnieju, liczyć na dodatkowe nagrody. Będą one przyznawane poza 
Regulaminem Mistrzostw. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w ramach Green Day nastąpi podczas 
wieczornego grilla w sobotę. „Zieloni” gracze mogą liczyć m.in. na następujące nagrody w swojej kategorii: 

a. Nearest To the Pin (kobiety / mężczyźni) 

b. Longest Drive (kobiety / mężczyźni) 

c. Best Green Lady – Stableford Netto 

d. i to nie koniec, bo szykuje się też kilka dodatkowych niespodzianek – a to wszystko w uznaniu dla 
naszych beginnersów, którzy dzielnie zmagają się z polami golfowymi, a Postołowo – mimo że 
piękne – może okazać się niełatwe. Green Day na pewno to wynagrodzi! Wielkie podziękowania dla 
Krzysztofa Brabandera, który zaoferował taką możliwość i dla Julii Palczewskiej (która całość 
organizuje). 

15. Voucher do hotelu SPA Dr Irena Eris. Coroczną tradycją Mistrzostw jest dodatkowa nagroda dla najlepszej 
pani. Voucher przyznamy najlepszej zawodniczce z naszego klubu, mającej HCP z przedziału 0 – 36,0 za 
najlepszy wynik stroke play netto z obydwu dni. Ewentualny remis rozstrzygniemy analogicznie do zasad 
countback stosowanych wg Regulaminu (lepsza ostatnia runda, ostatnie 9 – 6 – 3 – 1 dołek). 

16. Ceremonia zakończenia. Zrobimy wszystko, aby zakończyć Mistrzostwa jak najszybciej po zejściu ostatniej 
grupy. Bądźmy wszyscy razem do końca – dobra frekwencja podczas zakończenia naszych turniejów jest 
naszym znakiem rozpoznawczym.  

17. Wymeldowanie. To Wam się spodoba. Udało się uzyskać zgodę, aby pokoje opuścić w niedzielę do godziny 
17:00. Można więc po ceremonii rozdania nagród wrócić do pokoju i wziąć prysznic przed podróżą. 

 

 

Do zobaczenia w Postołowie! 

Zarząd Klubu 

 

 

 


