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INFORMACJA 

 

Szanowni uczestnicy w dniu Turnieju 23.10.2021 w godzinach 11:00-13:30 zostanie 

zorganizowany bieg w Przytok w tych godzina ruch będzie utrudniony.  

 

REGULAMIN 

 

Informacje organizacyjne: 

Termin: 23.10.2021 sobota 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Start turnieju: od godziny 7:40 z Tee 1.  

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora 

Runda: 2x 9 dołków (przerwa między dziewiątkami w tym czasie zostaną rozegrane 

konkursy) 
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Do wyniku będą liczyły się dwie dziewiątki natomiast w razie złej pogody i przedłużenia 

się rozgrywek, co będzie skutkowało nierozegraniem drugiej dziewiątki przez 

wszystkich uczestników wyniki będą brane tylko z pierwszej dziewiątki) 

 

Regulamin: 

Kobiety: Tee czerwone 

Mężczyźni: Tee żółte 

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 

 

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

 

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.  
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Remisy:  

Runda 18 dołków - 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.  

Runda 9 dołków - Remisy zostaną rozstrzygnięte poprzez „Count Back” biorąc pod uwagę 

wyniki – wyniki z dołków 4 do 9, 7 do 9 oraz dołek nr 9 

 

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  

Nearest to the pin wspólny dołek nr 5 

Nearest to the pin wspólny dołek nr 7 

Nearest to the pin wspólny dołek nr 9 

 

Koszt uczestnictwa  

160pln – Członkowie klubu  

240pln – Goście 

*na turnieju nie obowiązuje zniżka międzyklubowa. 

 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody  

➢ start pack 

➢ posiłek  

 

Komitet turniejowy: 

Kajkowski Piotr i Agata Betscher 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                      
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