
 

 

 
REGULAMIN  TURNIEJU 

 
BMW Dex Premium Cup – 23 października na polu golfowym Przytok Golf & Resort 

 
1. Komitet turnieju. 

W skład komitetu turniejowego wchodzi Ewa Wołowiec, Wojtek Waśniewski, Jarosław 

Mościcki. 

2. Uprawnieni do gry w turnieju: 

a) Amatorzy posiadający aktualną Kartę Handicapową PZG, HCP ZK, Zieloną Kartę lub kartę 
innego związku golfowego; 

b) Maksymalna liczba graczy: 36 osoby; 
c) Amatorzy posiadający status golfisty amatora z handicapem maksimum 54,0 ; 
d) W przypadku nieaktywnego hcp golfista klasyfikowany gra z hcp 0,0 

 
3. Format turnieju 

a) Turniej rozgrywany w formacie: Stableford netto 9 dołków; 
b) Start turnieju w formule shotgun 10:00 

c) Tees: 
- Mężczyźni – żółte; 
- Kobiety  – czerwone; 
- Juniorzy do lat 12- czerwone; 
 

4. Zgłoszenia do turnieju 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 października (sobota) do godz. 
12:00, osobiście w recepcji klubu, telefonicznie pod numerem telefonu  570 021 530  lub 
mailowo info@przytokgolfresort.pl 
 
5. Opłaty turniejowe 

a) Członkowie Klubu Przytok G & R –  50 PLN 
b) Członkowie week –    80 PLN 
c) Juniorzy  –      80 PLN 
c) Goście Klubu -   110 PLN 
 
Opłata turniejowa zawiera green fee oraz lunch po zakończeniu rundy. 
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6. Nagrody 

a) Zwycięzcy turnieju otrzymują następujące tytuły w kat. Stableford Netto: 
 Nagrody za I, II i III miejsce w kategoriach HCP: 
 

 0,0 – 20,0 Stableford Netto 

 20,1 – 36,0 Stableford Netto 

 36,1 – 54,0 Stableford Netto 
 

7. Reguły gry 

a) Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal &Ancient 

Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez 

Komitet Turniejowy; 

 

b) Komitet Turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu; 

c) Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie 

wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym 

ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Komitet Turnieju na 

podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7); w razie dopuszczenia się powyższego 

naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia; 

8. Dyskwalifikacje. 

a) W przypadku kiedy gracz nie odda karty wyników 30 minut po zakończeniu ostatniego 

dołka do recepcji zostaje zdyskwalifikowany. 

b) Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć 

osobiście w recepcji. 

9. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe. 

a) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem 

startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. 

b) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. 

Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. 

Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja. Reg. 6-2 b. 

10. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry. 



 

 

a) Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund 

na strzał do greenu, chip lub putt, oraz 40 sekund na strzał z tee lub uderzenie drugiego, 

trzeciego lub czwartego gracza. 

b) Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał 

wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać 

uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości  zaliczany 

jest do czasu na uderzenie. 

c) Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu gdy zawodnik miał 

wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie 

śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na 

swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu 

na uderzenie. 

d) Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę 

i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry jest: 

- pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, 

- drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, 

- trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja, 

 

11. Zawieszenie gry. 

a) Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może 

zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. 

b) natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny: 

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu 
wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, 
muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie 
przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą 
podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

c) przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny: 
Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu 
wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, 
mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, ze zrobią to bez 
opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w 
dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8. 

d) w każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka . 
 
Gracze muszą wznowić grę, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie. 
 



 

 

12. Zdawanie kart wyników. 

 

a) Jeżeli gracz nie zda swojej karty 30 minut po zakończeniu ostatniego dołka, może zostać 

zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary 

(reguła 6-6b). 

b) Marker zobowiązany jest do wpisania wyników brutto na kartę wyników swoich i gracza 

którego kartę posiada. 

c) Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie 

poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz i marker. 

 

13. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów. 

 
Rozstrzyganie remisów odbywa się na podstawie uzyskanych wyników na następujących 
dołkach: 
a) lepszy wynik na 6 ostatnich dołkach, 

b) lepszy wynik na 3 ostatnich dołkach, 

c) lepszy wynik na ostatnim dołku, 

d) HCP turniejowy. 

 

W sytuacji kiedy komitet turniejowy nie jest w stanie znaleźć w systemie zapisu dotyczącego 

aktualnego hcp gracza i sam grający nie wiem jaki ma aktualny hcp, wówczas na podstawie 

zebranych informacji przez komitet zostaje mu przyznany hcp  0. 

 

14. Piłki oraz kije golfowe. 

Piłki oraz kije używane w turniejach muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez 

R&A (www.randa.org/rules/equipment). 

15. Sprzęt elektroniczny. 

 

a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest 

zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu 

skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. 

b) Dozwolone jest korzystanie z mierników odległości, pod warunkiem że mają wyłączoną 

funkcje pomiaru różnic wysokości, temperatury, prędkości i kierunek wiatru.Reg.14-3. 

 

16. Wózki golfowe samojezdne. 



 

 

Używanie wózków golfowych samojezdnych typu club car podczas rundy turniejowej jest 

dozwolone. 

17. Caddies. 

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (reguła 6-4).; 

18.  Komisja turniejowa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 


