
 

Regulamin: 

 

Runda: 18 dołków  

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee niebieskie  

Mężczyźni oraz Juniorzy powyżej 12 lat: Tee czarne  

 

Daty rozgrywek: 

1 runda – do końca czerwca 

2 runda – do końca lipca 

3 runda – do końca sierpnia 

Ćwierć finał – do 15 września 

Pół finał – do 30 września 

Finał – do 15 października 

 

Formatem gry: 

FOURSOME- Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny każda złożona z dwóch 

graczy. Każda drużyna gra jedną piłką, a jej członkowie uderzają piłkę naprzemiennie. Pierwszy gracz 

drużyny wykonuje tee shot, drugi gracz wykonuje drugie uderzenie, pierwszy trzecie i tak dalej aż do 

umieszczenia piłki w dołki. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Gracze drużyny naprzemiennie 

rozpoczynają dołki, więc pierwszy rozpoczyna dołki nieparzyste, a drugi parzyste. 

 

Mecze odbywają się z ¾ różnicy uśrednionego handicapu gry pary. Ułamki zaokrągla się do liczb 

całkowitych zgodnie z zasadami matematyki. Połówki zaokrągla się w górę. Kolejność przy obliczaniu, ile 

uderzeń handicapowych otrzymuje jedna drużyna od drugiej jest następująca: najpierw na podstawie Hcp 

EGA wyznaczamy HCP gry każdego gracza. Następnie HCP obu graczy sumujemy i dzielimy przez 2 

otrzymując średni Hcp gry pary. Kolejną operacją jest wyliczenie ¾ z różnicy Hcp gry obu drużyn. 

 

 

 



Przykład obliczenia różnicy HCP Par. 

Para (AB) 

Gracz A – HCP gry 37 

Gracz B – HCP gry 8 

PARA AB: (37+8) /2 = 22,5 

PARA (CD) 

Gracz C – HCP gry 25 

Gracz D – HCP gry 11 

PARA CD: (25+11) /2 = 18  

 

¾ RÓŻNICY HCP OBU PAR: 22,5-18 = 4,5 x 0,75 = 3,375 (zaokrąglamy w dół)  

Otrzymaną wartość zaokrąglamy do liczby całkowitej, którą w tym przypadku jest liczba 3 

Jest to ilość uderzeń handicapowych, które drużyna AB (słabsza) otrzyma od drużyny CD. Czyli na dołkach 

o indeksie 1, 2 i 3 drużyna AB może zagrać o jedno uderzenie więcej od swoich przeciwników. 

 

➢ W Rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 64 pary posiadających ważne członkostwo klubowe 

na sezon 2021 

➢ O prawie uczestnictwa w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. 

➢ Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 maj 2021 

➢ Bezpośrednio po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Komitet przeprowadzi losowanie spośród 

uczestników i przygotuje Drabinkę Rozgrywek.  

➢ Match Play rozgrywane są w formule Match Play z uwzględnieniem 3/4 różnicy  

handicapów gry obu par.  

➢ Poszczególne mecze muszą zostać rozegrane przed upływem terminów wyznaczonych przez Komitet 

pod rygorem dyskwalifikacji obydwu zawodników 

Wyżej zapisany Para (AB) ma obowiązek zadzwonić do swojego partnera i umówić się na grę. Para 

„AB” musi podać 3 propozycje terminów do rozegrania meczu. Jeżeli wśród tych 3 terminów Para „CD” 

nie może się zjawić, to para „AB” przechodzi walkowerem do następnej rundy. Jeżeli termin został 

ustalony, Para „AB” musi powiadomić o tym fakcie recepcję. Jeżeli para graczy nie zjawi się w 

komplecie na starcie w umówionym czasie, druga para przychodzi do następnej rundy. Jeżeli obie pary 

nie zjawią się na starcie, to jeden i druga para zostaną usunięci z rozgrywek turnieju. Jeżeli mecz 

zostanie rozegrany bez powiadomienia recepcji, mecz uważa się za nierozegrany 

➢ Wyniki meczów należy zgłaszać niezwłocznie w recepcji Klubu.  

➢ Za zgłoszenie prawidłowego wyniku odpowiedzialny jest gracz wygrywający.  

➢ W Match Play gra prowadzona jest na liczbę wygranych dołków. W meczu handicapowym dołek 

wygrywa para z niższym wynikiem Stroke Play netto po uwzględnieniu 3/4 różnicy handicapów gry. 

➢ Mecz jest wygrany, gdy jedna z par prowadzi większą liczbą dołków niż pozostało ich do rozegrania.  

➢ W przypadku remisu po rozegraniu 18 dołków o wygranej decyduje dogrywka prowadzona systemie 

"sudden death", czyli do momentu wygrania dołka przez jedną z par. Dogrywka rozpoczyna się na 

pierwszym dołku pola i w przypadku braku rozstrzygnięcia jest kontynuowana na kolejnych dołkach 

➢ Dogrywka tak jak mecz, rozgrywana jest z uwzględnieniem 3/4 różnicy handicapów gry. Pary otrzymują 

uderzenia na poszczególnych dołkach dogrywki, tak jak były one przyznane na pierwszych 18 dołkach 

meczu.  



➢ Osoby posiadające członkostwo Week chcące rozegrać mecz w dni które, nie mają prawa do gry są 

zobowiązane opłacić green fee według cennika.  

 

Nagrody  

 

Puchar  

Tytuł Mistrz(ni) Klubu Match Play Par 2021 

 

Koszt uczestnictwa  

60 pln – dla członków klubu  

50 pln – Juniorzy  

 

Komitet turniejowy: 

Marzena Adaśko i Filip Czernicki  

 

Postanowienia końcowe 

Decyzje Komitetu Turniejowego w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są końcowe: ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na bezpłatne 

użycie jego wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez 

organizatorów. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnicy zapoznali się z postanowieniami niniejszego 

regulaminu i akceptują jego postanowienia. 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu: 

M: 570 021 530 

E: info@przytokgolfresort.pl 

 

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.                                                                                                                                                                                                                                      
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