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REGULAMIN 
 

Informacje organizacyjne: 

Termin: 01.09.2019 niedziela 

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Starty: od godz. 8:00 z Tee 1  

Liczba uczestników: 80 osób (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń.) 

 

Regulamin: 

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12: Tee czerwone  

Mężczyźni: Tee żółte  

Format: Gra w Systemie Texas Scramble – Stroke Play  
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W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguły Lokalne.  

 

Zasady Gry: 

➢ Drużyna składa się z dwóch graczy.  

➢ Każdy członek drużyny uderza swoją piłkę z obszaru tee.   

➢ Po zagraniu obu zawodników gracze drużyny wybiera, korzystniej położoną piłkę i 

zaznaczają pozycję piłki kołeczkiem tee (lub innym znacznikiem). Druga piłka zostaje 

podniesiona.  

➢ Każdy z partnerów zagrywa swoją piłkę, ale z pozycji nie dalszej niż szerokość 

złożonej karty wyników poza greenem i połowa szerokości złożonej karty wyników na 

greenie od zaznaczonego położenia piłki kołeczkiem tee (lub innym znacznikiem) nie 

bliżej dołka. Pierwszy uderza zawodnik, którego piłka została wybrana.  

➢ Po zagraniu przez obu partnerów swoich piłek, gracze drużyny znów wybiera lepsze 

położenie jednej z dwóch piłek i procedura się powtarza, także w odniesieniu do 

puttowania, aż do zdobycia dołka przez jednego z partnerów 

➢  Na karcie wyników: zapisywany jest wynik drużyny. 

 

Handicap: 

Każda drużyna otrzymuje 3/8 sumy handicapów graczy. 

Np. gracz A = 24, gracz B = 36     Suma HCP 60        3/8 sumy = handicap gry = 23 

 

Nagrody: 

 

1 MIEJSCE NETTO DRUŻYNY – Puchar, Voucher  

2 MIEJSCE NETTO DRUŻYNY – Puchar, Voucher  

3 MIESJCE NETTO DRUŻYNY – Puchar, Voucher  

 

Na rozdaniu nagród odbędzie się losowanie kart wśród obecnych uczestników  

 

 

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 drugiej dziewiątki – dołki 10 do 18, 13 do 18, 16 do 18 i dołek 18. 
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Konkursy: 

Longest Drive Kobiet dołek nr 1  

 

Longest Drive Mężczyzn dołek nr 1  

 

Nearest to the pin dołek nr 3 

 

Nearest to the pin dołek nr 7  

 

Nearest to the pin dołek nr 9  

 

Koszt uczestnictwa:  

120 pln – Członkowie Klubu  

180 pln – członkowie Klubu Week 

70   pln – Juniorzy 

 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody 

➢ posiłek (grilla przygotuj restauracja Anatra ) 

 

Sędzia turnieju: 

Jakub Paech 

 

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu od dnia 26.08.2019 od godziny 9.00 do dnia 

31.08.2019 do godziny 14.00 

M: 570 021 530 

E: info@przytokgolfresort.pl 

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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