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REGULAMIN 
 

Informacje organizacyjne: 

Termin: 11.11.2022 czwartek  

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Start turnieju: Godzina 9:30 Shotgun   

 

Liczba uczestników: 44 osoby  (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń) 
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Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora 

Runda: 2x 9  

 

Regulamin: 

Kobiet oraz Juniorzy do lat 12 (Juniorzy urodzenie w roku 2010 lub później) Tee czerwone 

Mężczyźni: Tee żółte 

 

 

 

 

Gracz ma do wykorzystania maksymalnie 

3 dowolne kije oraz putter 
 

 

Format Turnieju: Stableforf brutto oraz netto z pełnego HCP po uwzględnieniu Slope Pola.  

Osoby nieposiadające HCP PZG startują z HCP = 0 

 

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

 

Kategorie i nagrody: 

1 miejsce kategoria brutto  

1,2,3 miejsce kategoria netto (HCP A) 

1,2,3 miejsce kategoria netto (HCP B) 

1,2,3 miejsce kategoria netto (HCP C) 

 

Podział grup HCP nastąpi po zamknięciu listy startowej i podzielony proporcjonalnie w 

trzech grupach Hcp (A, B,C)   

 

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: 

Nearest to the pin wspólny dołek nr 3    

Nearest to the pin wspólny dołek nr 9    

 

 

Koszt uczestnictwa  

150 pln – Członkowie klubu  

190 pln – Członkowie Week  
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330 pln – Gość (od podanej ceny obowiązuje zniżka 20% dla członków lubuskich pól 

golfowych) 

100 pln – Juniorzy 

 

 

W cene wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody  

➢ start pack 

➢ posiłek  

 

Komitet turniejowy: 

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 od dnia 5.11.2022 od godziny 8:00 do dnia 

10.11.2022 do godziny 12.00 osobiście lub drogą telefoniczną  

 

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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