
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Informacje organizacyjne:  
Termin:  09.07.2022 sobota 
Miejsce:  Przytok Golf & Resort  
Liczba graczy: maksymalnie 60 graczy 
Starty:  od godziny 9:00  
Startowe Tee zostaną rozlosowane na dzień przed zawodami.  
 
Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 08.07.2022 do godziny 12:00 telefonicznie  
+48 570 021 530 lub na stronie pzgolf.pl. Lista startowa będzie opublikowana w sobotę około 
godziny 17:00 na stronie pzgolf.pl, klubowej stronie internetowej http://przytokgolfresort.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym. 
 
Dopuszczeni do gry: 
Członkowie Przytok Golf & Resort urodzeni w roku 2004 lub później.  
Goście urodzeni w roku 2004 lub później.  
Osoby nie posiadające oficjalnego HCP będą grały z HCP 0. 
 
Koszty uczestnictwa: 
Turniej bezpłatny dla Członków Klubu i Gości  
Bezpłatny udział obejmuje nagrody, puchary, medale i start packi na tee 
 
 



 
Tee Time:  
Juniorzy, Juniorzy Młodsi, Młodzicy:  od 10:00 z 1 Tee 
Dzieci: od 09:00  z 1 Tee 
 
Kategorie i formaty:    
- Głowne -  
Stroke Play Brutto 2 x 9 dołków (Mistrz, V-ce Mistrz i II V-ce Mistrz Klubu) w kat. wiekowych: 

Juniorzy (2004-2006)  
Juniorzy Młodsi (2007-2009) 
 

Stroke Play Brutto 9 dołków (Mistrz, V-ce Mistrz i II V-ce Mistrz Klubu) w kat. wiekowych: 
Młodzicy (2010-2011) 
 

Stroke Play Brutto 6 dołków (Mistrz, V-ce Mistrz i II V-ce Mistrz Klubu) w kat. wiekowych: () 
Dzieci (2012 i póżniej) 
 

- Dodatkowa - 
Stableford Netto 2 x 9 dołków (Kategoria łączona J+JM+M) 

Najlepszy Junior Netto 
Najlepsza Juniorka Netto 
 

Tee startowe: 
Juniorzy (J) 2004-2006 - Żółte 
Juniorki (J) 2004-2006 - Czerwone 
Juniorzy młodsi (JM) 2007-2009 - Żółte 
Juniorki młodsze (JM) 2007-2009 - Czerwone 
Młodzicy i Młodziczki (M) 2010-2011 Czerwone 
Dzieci (D) (2012 i później ) – Pomarańczowe 
 
Rozstrzyganie remisów:   
Kategorie Brutto - dogrywka na dołku nr 9 aż do rozstrzygnięcia.  
Kategoria Netto - „Count Back ” biorąc pod uwagę wyniki z dołków 10 do 18, 13 do 18, od 16 do 
18  oraz dołek nr 18.  
Dzieci – „Count Back ” w kolejności – ostatnie 5, 3, ostatni dołek. 
 
W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz Reguły Lokalne.  
Podczas gry dozwolone jest korzystanie z przyrządów elektronicznych pod warunkiem że, nie 
posiadają one opcji ujawniania informacji na temat temperatury, kierunku wiatru lub 
zróżnicowania wysokości terenu.  
 
Caddy 
Uczestnicy turnieju nie mogą korzystać z usług caddiego. Nie dotyczy to grupy Dzieci. 
 



 
Komitet Turniejowy: 
Piotr Marzec, Filip Czernicki, Marzena Adaśko 
 
   
Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista startowa będzie 
opublikowana dzień przed turniejem na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń przed 
budynkiem klubowym.  
  
Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją jego zapisów. Uczestnicy oświadczają, że nie 
posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w turnieju i posiadają 
aktualne badania lekarskie. 
 
Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. 


