
 
Instrukcja organizowania cyklu BRIJU Ladies Golf Tour 2018 

Organizator 
Organizatorem jest klub. Komisja Golfa Kobiecego PZG koordynuje działania 

całego cyklu. 

Nazwa turnieju 

w Eaglu 

BRIJU Ladies Golf Tour [X] 

X – numer kolejności w harmonogramie cyklu 

Ilość dni 
1 dzień (18 dołków) 

W przypadku LGT Masters – 2 dni (36 dołków) 

Wpisowe Kwotę wpisowego ustala klub. KGK PZG sugeruje 50% ceny green fee. 

Sędzia Klub musi zapewnić sędziego – cykle są turniejami rankingowymi. 

Ranking PZG Kategoria III, LGT Masters – II  

Tee Czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez EGA 

Klasyfikacje 

Miejsca 1-3 brutto (kategoria główna) 

Miejsca 1-3 netto w grupach HCP: A – 0-18; B – 18,1-27,0; C – 27,1-36,0; D – 37-54,  

Listę nagrodzonych wraz z listą otrzymanych nagród (bonów/voucherów) 

należy przesłać po turnieju (najpóźniej 3 dni po zakończeniu) na adres 

pr@pzgolf.pl  

Nagrody 

Nagrody dla miejsc 1-3 netto oraz brutto zapewnia sponsor główny, firma 

BRIJU. W przypadku kiedy nagrodzonych zawodniczek było mniej, 

niewykorzystane nagrody należy zwrócić do biura PZG.  

Jeżeli klub zdobędzie dodatkowych sponsorów mogą oni dołożyć swoje 

nagrody. 

Puchary 

Puchary/ statuetki produkuje klub. Każdy projekt statuetki musi zostać 

zaakceptowany przez sponsora tytularnego za pośrednictwem biura PZG 

(pr@pzgolf.pl)  

Sponsorzy 

Klub może dobrać dowolną ilość sponsorów, pod warunkiem, że nie będą oni 

konkurencyjni dla sponsora tytularnego całego cyklu (BRIJU – firma 

bizuteryjna). 

Logo sponsora 

głównego 

Logo sponsora tytularnego należy umieszczać w możliwie każdej wychodzącej z 

klubu komunikacji o turnieju (e-maile, newsy na stronie, plakaty, ulotki).  

Zdjęcia 

Każdy organizator BRIJU LGT 2018 ma obowiązek dostarczyć do biura PZG drogą 

mailową co najmniej 3 zdjęcia finalistek kat. brutto z voucherami sponsora 

tytularnego, a w przypadku LGT Masters jeszcze coucher PAGA NY (nagroda 

główna LGT).  

Wyżywienie 
W cenie turnieju klub powinien uwzględnić pakiet lunchowy dla zawodniczek 

lub zniżkę na pakiet lunchowy. 

Wózki 

elektryczne 
Dozwolone wg regulaminu LGT (pkt 21). 
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