
TURNIEJ KAPITAŃSKI 

REGULAMIN 

 

 

 
 

Informacje organizacyjne:  

Termin: 21.07.2019 niedziela  

Miejsce: Przytok Golf & Resort  

Starty: od godziny 9:30 z Tee 1. 

Startowe Tee zostaną rozlosowane na dzień przed zawodami.  

Liczba uczestników: 60 osób (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń.) 

 

   

Regulamin:  

Runda: 2x 9 dołków  

Kobiety: Tee czerwone   

Mężczyźni: Tee żółte   

  

 

Format Turnieju:   

Drużyna składa się z 4 zawodników (Zawodnicy zobowiązani są do podania nazwy 

drużyny) 

Turniej odbywa się w formacie better ball stroke play netto z 1/2 HCP po uwzględnieniu 

Slope Pola. Osoby nieposiadające HCP PZG startują z HCP = 0. Do klasyfikacji liczą się 

dwa najlepsze wyniki z każdego dołka.  

 

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

 

Kategorie i nagrody:    

Kat. netto I miejsce – Puchary i nagrody rzeczowe   

Kat. netto II miejsce – Puchary i nagrody rzeczowe  

Kat. netto III miejsce – Puchary i nagrody rzeczowe  

  

 



W przypadku remisu o pierwsze miejsce odbędzie się dogrywka 1vs1 pomiędzy wskazanymi 

przedstawicielami drużyn 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.  

  

Konkursy: 

Longest Drive Kobiet dołek nr 1 

Longest Drive Mężczyzn nr 1 

Nearest to the pin kobiet dołek nr 3 

Nearest to the pin mężczyzn dołek nr 3 

Nearest to the pin kobiet dołek nr 5 

Nearest to the pin mężczyzn dołek nr 5 

Nearest to the pin kobiet dołek nr 7 

Nearest to the pin mężczyzn dołek nr 7 

Nearest to the pin kobiet dołek nr 9 

Nearest to the pin mężczyzn dołek nr 9 

 

Koszt uczestnictwa:   

100 pln – Członkowie klubu  

130 pln – Członkowie klubu Week  

70 pln – Juniorzy 

 

W cenę wliczony jest:   

➢ udział w turnieju  

➢ green fee  

➢ nagrody  

➢ posiłek  

   

Sędzia turnieju:  

Jakub Paech   

   

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu od dnia 15.07.2019 od godziny 9.00 do dnia 

20.07.2019 do godziny 14.00  

M: 570 021 530 ,  E: info@przytokgolfresort.pl  

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. 

mailto:info@przytokgolfresort.pl

