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Informacje organizacyjne: 

Termin: 14.05.2022 sobota 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Starty: od godziny 10.00 z Tee 1.  

Runda: 9 dołków 

 

 

Liczba uczestników – nieograniczona  
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Regulamin: 

 

„Niegrający partner / partnerka”: Tee czerwone 

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone  

Mężczyźni: Tee żółte 

 

 

Texas Scramble: Turniej rozgrywamy w dwuosobowych drużynach, które będą się składać  

z jednego golfisty z aktywnym HCP PZG na sezon 2022 oraz niegrającego partnera, który 

nie posiada HCP PZG oraz Zielonej Karty. 

Na każdym dołku obydwaj gracze oddają po pierwszym strzale (tee shot), następnie wybierają 

lepszą piłę. Pozycję wybranej piłki zaznaczamy. Poza fairwayem gracz, którego piłka została 

wybrana uderza pierwszy. Na fairway’u kolejność gry jest dowolna. Piłkę drugiego gracza 

odkładamy w odległości do 30 cm (szerokość scorecard) od oryginalnego położenia pierwszej 

piłki, nie bliżej dołka. Zawodnicy ponownie oddają dwie próby z tego samego miejsca.  

Gramy w ten sposób każde uderzenie aż jedna piłka znajdzie się dołku.  

*Zawodnicy mogą korzystaj z jednej torby oraz z jednego kompletu kijów. 

HCP Drużyny: połowa HCP grającego w niej golfisty (golfiści z aktywna kartą HCP). HCP 

drużyny zostanie zaokrąglony matematycznie do pełnych wartości następnie system eagle 

przeliczy slope pola. Jeżeli drużyny będą mieszane tzn. damsko męska slope pola będzie 

naliczany od golfisty grającego z aktywną kartą HCP, czyli kobieta tee czerwone natomiast 

mężczyzna tee żółte. 

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

 

Kategorie i Nagrody: 

 

I miejsce kategoria netto – puchary dla pary + voucher na kwotę 600 zł + Kurs dla 

Początkujących dla osoby niegrającej  

 

II miejsce kategoria netto – puchary dla pary + voucher na kwotę 500 zł + Kurs dla 

Początkujących dla osoby niegrającej  

 

III miejsce kategoria netto – puchary dla pary + voucher na kwotę 400 zł + Kurs dla 

Początkujących dla osoby niegrającej  

 

IV miejsce kategoria netto – puchary dla pary + voucher na kwotę 300 zł + Kurs dla 

Początkujących dla osoby niegrającej  

 

V miejsce kategoria netto – puchar dla pary + voucher 200 zł + Kurs dla Początkujących dla 

osoby niegrającej  

 

W przypadku remisu o pierwsze miejsce, odbędzie się dogrywka na dołku nr. 9 aż  

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

pod uwagę wyniki z dołków 4 do 9, 7 do 9 oraz dołek nr 9. 
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Konkursy: 

 

Longest Drive Kobiet dołek nr 1 presented by Champagne TAITTINGER 

 

Longest Drive Mężczyzn dołek nr 1 presented by Champagne TAITTINGER 

 

Nearest to the pin dołek nr 3 presented by Champagne TAITTINGER 

 

Nearest to the pin dołek nr 5 presented by Champagne TAITTINGER 

 

Nearest to the pin dołek nr 7 presented by Champagne TAITTINGER 

 

Nearest to the pin dołek nr 9 presented by Champagne TAITTINGER 

 

Losowanie kart podczas ceremonii zamknięcia turnieju  

 

Koszt uczestnictwa  

200 pln – za drużynę dwuosobową  

 

W cenie wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody 

➢ posiłek  

➢ start pack  

 

Komitet turniejowy:  

Marzena Adaśko 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 zgodę̨ 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 akceptują̨ jego postanowienia.  

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu od dnia 08.05.2022 do dnia 13.05.2022 do godziny 

12.00 drogą telefoniczną, mailową lub osobiście. Lista startowa będzie opublikowana dzień́ 

przed turniejem na stronie internetowej.  

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. 
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