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REGULAMIN  

Informacje organizacyjne: 

Termin: 11-12.08.2018  

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

11.08.2018  I Grupa - 8:30 Shotgun ( w grupach ze wszystkich tee w jednym czasie )  

                    II Grupa - 13:30 Shotgun ( w grupach ze wszystkich tee w jednym czasie ) 

            ( Forma oraz  godzina startu w pierwszym dniu turnieju uzależniona od ilości osób) 

12.08.2018  Godzina 10:00 z tee 1 - CUT po pierwszej rundzie przechodzi  48 zawodników  

 

Kat. Brutto ( 12 osób z najlepszym wynikiem brutto ) 

Kat.  0 – 18 ( 12 osób z najlepszym wynikiem netto w swojej kategorii) 

Kat. 18,1 – 36,0 ( 12 osób z najlepszym wynikiem netto w swojej kategorii) 

Kat. 36,1 – 54 ( 12 osób z najlepszym wynikiem netto w swojej kategorii) 

 

Jeżeli zawodnik jednocześnie  zakwalifikuje się do kategorii  brutto oraz netto to 

automatycznie zwalnia miejsce w swojej grupie HCP dla kolejnego gracza. 

W przypadku remisu o miejsce 12 w danej kategorii decyduje countback w kolejności: 

lepsze ostatnie 9, 6, 3,1 dołki. 

 

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora 

 

Regulamin: 

Runda I: 2x 9 dołków 

Runda II: 2x9 dołków 

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee niebieskie  

Mężczyźni: Tee czarne  
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Tytuł „Mistrza oraz Vice Mistrza Klubu ” przyznajemy jedynie członkom Przytok Golf 

Resort  

 

Format Turnieju:  

Stroke play brutto oraz netto z pełnego HCP po uwzględnieniu Slope Pola 

W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews 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 

 

Kategorie i nagrody :   

 

Kat. Brutto  

I miejsce – Puchar i nagroda – Tytuł Mistrza Klubu  

II miejsce – Puchar i nagroda – Tytuł V-ce Mistrza Klubu  

 

Kat.  0 – 18,0  

I miejsce – Puchar i nagroda – Tytuł Mistrza Klubu HCP 

II miejsce – Puchar i nagroda – Tytuł V-ce Mistrza Klubu HCP 

 

Kat. 18,1 – 36,0   

I miejsce – Puchar i nagroda  – Tytuł Mistrza Klubu HCP 

      II miejsce – Puchar i nagroda – Tytuł V-ce Mistrza Klubu HCP  

 

Kat. 36,1 – 54  

I miejsce – Puchar i nagroda  – Tytuł Mistrza Klubu HCP 

II miejsce – Puchar i nagroda  – Tytuł V-ce Mistrza Klubu HCP 

 

Kategorie są rozłączne co oznacza, że gracz może odebrać nagrodę tylko w jednej 

kategorii. Kategoria Brutto jest kategoria główną.  

 

 

W przypadku remisu o pierwsze miejsce odbędzie się dogrywka brutto w systemie "nagłej 

śmierci"  na dołku nr 9 aż do rozstrzygnięcia.  Pozostałe miejsca - countback w kolejności: 

lepsza druga runda, lepsze ostatnia 9, 6, 3 dołki. 

 

Koszt uczestnictwa  

130 pln –  Członkowie klubu  

260 pln – Goście 

 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody 

➢ Start pack w pierwszy dzień zawodów  

➢ posiłek w drugi dzień zawodów  
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Sędzia turnieju: 

Jakub Paech  

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu do dnia 10.08.2018 do godziny 14.00 

M: 570 021 530 E: info@przytokgolfresort.pl 

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

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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