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REGULAMIN  

Informacje organizacyjne: 

Termin: 02-04.09.2022 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

02.09.2022 – Runda Treningowa oraz losowanie par Match Play  

03.09.2022 – Rozgrywki Drużynowe Match Play – start 10:00 z tee 1 w grupach 4 – os. 

04.09.2022– Turniej Główny - start godz. 10:00 z tee 1 w grupach 4 – os. 

Liczba uczestników: 60 osób 

- 30 osób ze strony polskiej (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.) 

- 30 osób ze strony niemieckiej (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.) 

 

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora 
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Regulamin: 

Runda 2x 9 dołków 

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12 (Juniorzy urodzenie w roku 2010 lub później)  

Tee niebieskie (dołki 1-9) / Tee czerwone (dołki 10-18) 

 

Mężczyźni: Tee czarne (dołki 1-9) / tee żółte (dołki 10-18) 

 

Format Turnieju:  

 

03.09.2022 – Drużynowe Rozgrywki Match Play z ¾ hcp po uwzględnieniu Slope Pola 

04.09.2022 - Stableford brutto oraz netto z pełnego HCP po uwzględnieniu Slope Pola 

W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguły Lokalne.  

 

Kategorie i nagrody:   

 

03.09.2022 – kategoria drużynowa Match Play - puchar 

 

04.09.2022 

 

Kat. BRUTTO (Stableford brutto) 

I miejsce – nagroda  

 

Kat HCP ………. (Stableford netto) 

I miejsce –nagroda   

      II miejsce –nagroda  

      III miejsce –nagroda  

 

Kat HCP ……….. (Stableford netto) 

I miejsce – nagroda   

II miejsce – nagroda 

III miejsce –nagroda  

 

Kat HCP ……….. (Stableford netto) 

I miejsce – nagroda   

II miejsce – nagroda 

III miejsce – nagroda  

 

Kat. Drużynowa – Puchar 

Zwycięzcą̨ zostanie drużyna z większą ilością̨ punktów stableford netto biorąc pod uwagę̨  8 

najlepszych wyników indywidualnych drużyny. 

Kategorie HCP będą ustalone po zatwierdzeniu wszystkich zawodników.  

W przypadku remisu o pierwsze miejsce brutto i netto, odbędzie się dogrywka na dołku nr. 9  

aż do rozstrzygnięcia. Pozostałe miejsca zostaną rozstrzygnięte poprzez „Count Back” biorąc pod 

uwagę wyniki z dołków 10 do 18, 13 do 18, od 16 do 18 oraz dołek nr 18 

Kategorie są rozłączne co oznacza, że gracz może odebrać nagrodę tylko w jednej kategorii. 

Kategoria Brutto jest kategoria główną. 
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Konkursy:  

Longest Drive Kobiet dołek nr 1 – Nagroda  

Longest Drive Mężczyzn dołek nr 1 – Nagroda  

Nearest to the pin Mężczyzn dołek nr 5 – Nagroda  

Nearest to the pin Kobiet dołek nr 3 – Nagroda  

 

Koszt uczestnictwa  

bezpłatny – Członkowie klubu oraz Goście 

 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ 2 x green fee turniejowe 

➢ runda turniejowa 

➢ 3 koszyki piłek na Driving Range 

➢ nagrody 

➢ koszulka turniejowa 

➢ lunch powitalny 

➢ udział w oficjalnej kolacji w pierwszy dzień - grill 

➢ posiłek w drugi i trzeci dzień zawodów  

 

 

Komitet turniejowy: 

Aneta Twerdun 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. 

 

Lista startowa będzie opublikowana dzień przed turniejem na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń przed budynkiem klubowym. 

 

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.  


