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REGULAMIN 

 

Informacje organizacyjne: 

Termin: 24.10.2020 sobota 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Start turnieju: od godziny 8:30 z Tee 1.  

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora 

 

Runda: 2x 9 dołków 

 

Regulamin: 

Kobiety: Tee czerwone 

Mężczyźni: Tee żółte 
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Format Turnieju: Stroke play brutto, Stroke play netto z pełnego HCP po uwzględnieniu 

Slope Pola.  

Osoby nieposiadające HCP PZG startują z HCP = 0 

 

Maximum Score dla  

HCP 18,1--54 – forma Stroke Play, gdzie wynik brutto gracza został ograniczony do 

maksymalnej liczby uderzeń na dołku do par + 5 tj. Na dołku par 3 do 8; par 4 do 9 i par 5 do 

10 

 

 

       WYNIKI RUNDY 

• Gracze samodzielnie zapisują swoje wyniki na dołkach na swojej karcie wyników  

• Gracz po rundzie potwierdza ( wystarczy ustnie )wyniki współgracza 

 

 

        BUNKRY 

• W bunkrach nie ma grabi 

• Wymaga się od graczy starannego wyrównania piasku w bunkrze butami lub kijem 

• Jeżeli piłka gracza znajduje się w bunkrze i występuje tam zakłócenie od 

nienormalnych warunków na polu, gracz może wziąć uwolnienie bez kary (odłożenie 

piłki) w bunkrze zgodnie z Reg 16.1b lub z jednym punktem karnym poza bunkrem. 

 

 

FLAGI I DOŁKI  

• Podczas rundy golfowej w dołkach umieszczone są flagi . W każdy momencie 

zabrania się wyjmowania flagi z dołka . 

 

 

Kary z złamanie reguł podczas epidemii CONVID 19 

• Pierwsze wykroczenie – ostrzeżenie  

• Drugie wykroczenie – dyskwalifikacja  

 

W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguły Lokalne.  
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Kategorie i nagrody: 

 

➢ Kategoria Stroke play Brutto  

            I miejsce Mężczyzn  

            I miejsce Kobiet    

 

➢ Kategoria Mężczyzn Grupa HCP 0 – 18 (Stroke play netto) 

I miejsce  

II miejsc  

III miejsce   

 

➢ Kategoria Mężczyzn Grupa HCP 18,1-28 (Stroke play netto) 

I miejsce  

II miejsc  

III miejsce  

 

➢ Kategoria Mężczyzn Grupa HCP 28,1-54 (Stroke play netto) 

I miejsce 

II miejsce  

III miejsce  

 

➢ Kategoria Kobiet Grupa HCP 0-54 (Stroke play netto) 

I miejsce 

II miejsce  

III miejsce  

 

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

kategorii. Kategoria Brutto jest kategoria główną.  

 

Remisy: Remisy zostaną rozstrzygnięte poprzez „Count Back” biorąc pod uwagę wyniki z 

drugiej dziewiątki – dołki 10 do 18, 13 do 18, 16 do 18 oraz dołek nr 18. 

 

Konkursy: 

Longest Drive Kobiet dołek nr 1  

Longest Drive Kobiet dołek nr 8 

Longest Drive Mężczyzn dołek nr 1 

Longest Drive Mężczyzn dołek nr 6 

 

Nearest to the pin wspólny dołek nr 3  
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Nearest to the pin wspólny dołek nr 5 

Nearest to the pin wspólny dołek nr 7 

Nearest to the pin wspólny dołek nr 9 

 

Konkurs dodatkowy: 

Suma dołków Par 3 (dołki: 3 – 5 – 7 - 9) 

 

Koszt uczestnictwa  

150pln – Członkowie klubu  

220pln – Goście 

*na turnieju nie obowiązuje zniżka międzyklubowa. 

 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody  

➢ start pack 

➢ posiłek (Lunch będzie wydawany pomiędzy 9-tkami) 

 

Sędzia turnieju: 

Paech Jakub  

 

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

tablicy ogłoszeń przed budynkiem klubowym. 

 

Osoby grające w turnieju biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko.   

Przy wydaniu karty gry uczestnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o 

braków objawów SARS-CoV-2: 

 

W ciągu ostatnich 7 dni nie występowały u mnie ani u członków rodziny żadne z 

poniższych objawów:  

 

• gorączka >38°C  

• kaszel  

• duszność  

• osłabienie  

• bóle mięśniowe 

 

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.                                                                                                                                                                                                                                      
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