
 
 

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne: 

Termin:  

05.06.2020 piątek (Runda I)  

12.06.2020 piątek (Runda II) 

26.06.2020 piątek (Runda III) 

10.07.2020 piątek (Runda IV) 

24.07.2020 piątek (Runda V) 

07.08.2020 piątek (Runda VI) 

21.08.2020 piątek (Runda VII) 

28.08.2020 piątek (Finał VIII) 

 

 

 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Starty: od godziny 16.00 z Tee 1, w grupach 4 osobowych.  

Runda finałowa od godziny 13:00 z Tee 1, w grupach 4 osobowych. 

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora. 

Liczba uczestników: 48 osób (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń.) 

 

Regulamin turnieju: 

Runda: 9 dołków  

Kobiety: Tee czerwone  

Mężczyźni: Tee żółte  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Format: 

• Poszczególne rundy: 9 dołków w formacie Strokeplay netto  

• Finał (klasyfikacja generalna) 18 dołków w formacie Strokeplay netto  

➢ Turnieje rozgrywane będą z pełnego HCP w systemie Strokeplay netto 

➢ Osoby nieposiadające HCP PZG startują z HCP = 0 

➢ Maksymalny HCP gry wynosi 36. 

➢ Zawodnicy z dokładnym HCP wyższym niż 36 mają prawo zapisów do turnieju  

jednak ich HCP gry zostanie obniżony do maksymalnego dopuszczonego HCP. 

➢ Żeby liczyć się w klasyfikacji generalnej zawodnik musi wziąć udział w minimum 5 

turniejach wliczając w to finał. 

➢ Do klasyfikacji generalnej liczyć się będzie 5 najlepszych rund wliczając w to finał.  

➢ Zawodnik rozpoczynający cykl turniejów startujący np. z HCP 18,5 będzie 

zakwalifikowany do kategorii 18,1-36 w sytuacji, kiedy jego HCP spadnie do 18 lub niżej 

pozostaje w kategorii 18,1-36, ale gra z HCP rzeczywistego. 

➢ Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia 

 

Regulamin: W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguł Lokalnych 

Podczas gry dozwolone jest korzystanie z przyrządów elektronicznych pod warunkiem, że, 

nie posiadają one opcji ujawniania informacji na temat temperatury, kierunku wiatru lub 

zróżnicowania wysokości terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Kategorie i nagrody  

 

• Poszczególne rundy  

            Kat 0-18 – 1,2,3 miejsc netto  

Kat 18,1-36 - 1,2,3 miejsce netto  

 

• FINAŁ  

            Kat 0-18 – 1,2,3 miejsc netto  

Kat 18,1-36 - 1,2,3 miejsce netto  

 

KLASYFIKACJA GENERALNA  

 

Kat 0-18 - 1 miejsce netto  

Tygodniowy pobyt w hotelu w pokoju DBL wraz z rundami golfa w czasie 

organizowanego dla Przytok Golf Resort wyjazdu klubowego w sezonie 2020 lub 

sezonie 2021 (nagroda nie będzie zawierała: przelotu, opłat za bagaż golfowy, opłat za 

meleksy i wózki golfowe, żetonów na Driving Range oraz wizy) 

 

Kat 18,1-36 - 1 miejsce netto  

Tygodniowy pobyt w hotelu w pokoju DBL wraz z rundami golfa w czasie 

organizowanego dla Przytok Golf Resort wyjazdu klubowego w sezonie 2020 lub 

sezonie 2021 (nagroda nie będzie zawierała: przelotu, opłat za bagaż golfowy, opłat za 

meleksy i wózki golfowe, żetonów na Driving Range oraz wizy) 

 

 

W przypadku remisów, wynik zostanie rozstrzygnięty poprzez „Count Back” biorąc 

pod uwagę wyniki z dołków 4 do 9, 7 do 9 oraz dołek nr 9. Natomiast w przypadku 

remisu o pierwsze miejsce Strokeplay netto w Finale, odbędzie się dogrywka brutto na 

dołku nr. 9 aż do rozstrzygnięcia. 

 

 



 
 

 

 

Konkursy:  

Nearest to the pin dołek nr 9 

  

Koszt uczestnictwa  

60 pln – dla członków klubu (osoby, które opłaciły członkostwo roczne Unlimited) 

120 pln – dla członków klubu Week  

150 pln – Gość  

 

Sędzia turnieju: 

Jakub Paech  

 

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu  

M: 570 021 530 

E: info@przytokgolfresort.pl 

 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie:  

 

od 06.07.2020 godziny 9:00 do 09.07.2020 do godziny 14.00 

 

Lista uczestników będzie opublikowana dzień przed turniejem na stronie internetowej oraz na 

tablicy ogłoszeń przed budynkiem klubowym. 

 

Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.  

mailto:info@przytokgolfresort.pl

