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XIX Mistrzostwa  

Królewskiego Klubu Golfowego  

w Wilanowie 

Toya 2021 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

Piątek, 17 września 

• Przyjazd na miejsce. Nocujemy w Hotelu Haston (http://www.haston.pl/), w którym każdy 
indywidualnie dokonuje rezerwacji, korzystając ze zniżek na hasło „WILANÓW”. 

• Runda treningowa (każdy we własnym zakresie) – za promocyjną cenę 120 zł dla Wilanowa. 

• 20:00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw. Spotykamy się w hotelowej restauracji. Przekażemy informacje o 
regułach lokalnych i szczegółach logistycznych weekendu. Ewentualne wyżywienie i napoje tego 
wieczora jeszcze we własnym zakresie. Otrzymacie mały upominek startowy. 

 

Sobota, 18 września 

• 8:30 – start Rundy I  (z tee nr 1 i tee nr 10) 

• Lunch bezpośrednio po rundzie serwowany dla każdego zawodnika 

• 20:00 – kolacja dla klubowiczów Wilanów (z osobami towarzyszącymi) w restauracji Bierhalle na 
wrocławskim Rynku 

 

Niedziela, 19 września 

• 8:30 – start Rundy II (z tee nr 1 i tee nr 10) 

• Lunch bezpośrednio po rundzie serwowany dla każdego zawodnika 

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

 

http://www.haston.pl/
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Zakwaterowanie: mieszkamy w Hotelu Haston (ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław). Rezerwacje indywidualnie 
z podaniem hasła „WILANÓW” – zniżki dla uczestników Mistrzostw. Płacimy indywidualnie, wcześniejszych 
zaliczek nie trzeba. 

2. Runda treningowa. Dla osób zakwalifikowanych na turniej obowiązuje w piątek promocyjna cena: 120 zł za 
18 dołków. Rezerwacja tee times indywidualnie w recepcji pola. 

3. Płatności: 

• Klubowicz Wilanów – 460 zł 

• Gość – 560 zł 

• Junior (każdego klubu) – 360 zł 

Powyższe ceny zawierają: 2 x Green Fee turniejowe; 2 x pakiet na pole (kanapka, napój, owoc); 2 x lunch po 

rundzie w domku klubowym.  

• Udział osoby towarzyszącej w sobotniej kolacji klubowej – 100 zł 

Prosimy o jak najszybsze dokonanie przelewu na konto klubu. Wpłata gwarantuje zakwalifikowanie do 

Mistrzostw. Termin zgłoszeń i wpłat: 15 września. 

4. Kolacja klubowa w sobotę. Wieczorem po pierwszej rundzie Mistrzostw spotykamy się na klubowej kolacji 
w restauracji Bierhalle na wrocławskim Rynku. Spotkanie jest w całości ufundowane z budżetu klubowego. 
Możemy tak uczynić dzięki naszemu miłemu Sponsorowi, który zaoferował bardzo przystępną cenę. 
Dziękujemy! Zapraszamy też gorąco osoby towarzyszące (małżonków/-ki; partnerów/-ki) na tę kolację. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa dodatkowej osoby oraz dopłatę 100 zł. 

Na kolacji spodziewajcie się: zimnych przystawek, gorących dań głównych (i mięsnych, i wegetariańskich), 

deseru, piwa i wina. Będzie to również szansa na wilanowską integrację.  

5. Ustawienie gier. Wystartujemy równolegle z tee nr 1 i tee nr 10 zarówno w sobotę jak i niedzielę. 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). Niestety nie przyjmujemy życzeń – to jest 
różnica między Mistrzostwami a wszystkimi innymi turniejami w sezonie. Jedyne odstępstwo to wmieszanie 
osób z handicapami 36+ w grupy o średnich handicapach, tak aby w żadnej grupie nie grała więcej niż jedna 
osoba z kat. 36,1 – 54,0. 

6. 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 
rezerwujemy indywidualnie w recepcji pola.  

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

8. Mistrzowie Klubu. Tytułów mistrzowskich z zeszłego roku bronią: Paweł Lis i Elina O’Higgins. Niestety w tym 
roku puchar Mistrzyni przejdzie w inne ręce, bo Elina ze względów rodzinnych jest chwilowo poza Polską 
i mimo ogromnych chęci nie będzie mogła stanąć do obrony trofeum. 

9. 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. Pełny regulamin jest już dostępny na stronie klubu w zakładce „Turnieje i wyniki”. 

10. 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.  

 

Do zobaczenia we Wrocławiu! 

Zarząd Klubu 


