
 

 
 

 

 

REGULAMIN 

 

 

Informacje organizacyjne:  

Termin: 05.07.2020 niedziela  

Miejsce: Przytok Golf & Resort  

Starty: od godziny 9:00 z Tee 1. 

Startowe Tee zostaną rozlosowane na dzień przed zawodami.  

Liczba uczestników: 64 osób (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń.) 

 

 

Regulamin:  

Runda: 2x 9 dołków  

Kobiety: Tee czerwone   

Mężczyźni: Tee żółte   

  



 

Format Turnieju:   

 

GEERNSOME – Stroke Play (½ HCP Sumy zawodników)  

 

Greensome to odmiana Foursome, w której obaj partnerzy grają z obszaru tee następnie 

wybierany jest jeden z dwóch wykonanych tee shotów. Partner, którego uderzenie nie 

zostało wybrane, wykonuje następne uderzenie, a każde kolejne uderzenie wykonywane jest 

naprzemiennie, dopóki piłka nie zostanie wbita do dołka. Na przykład, jeśli na pierwszym 

dołku zostanie wybrany tee shot gracza A, gracz B wykona następne uderzenie, następnie 

gracz A zagra i tak dalej aż piłka zostanie wbita do dołka. Obaj gracze grają z następnego 

obszaru tee drugiego dołka i proces się powtarza  

 

Turniej rozgrywany jest wyłącznie IRONAMI 

 

Maximum Score – forma Stroke Play, gdzie wynik brutto gracza został ograniczony do maksymalnej 

liczby uderzeń na dołku do par + 5 tj. Na dołku par 3 do 8; par 4 do 9 i par 5 do 10. 

 

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

 

Kategorie i nagrody:    

Kat. brutto I miejsce  

Kat. netto I miejsce  

Kat. netto II miejsce  

Kat. netto III miejsce  

 

 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 1vs1 pomiędzy wskazanymi 

przedstawicielami drużyn na dołku nr 9 aż do rozstrzygnięcia. Pozostałe miejsca zostaną 

rozstrzygnięte poprzez „Count Back” biorąc pod uwagę wyniki z dołków 10 do 18, 13 do 18, 

od 16 do 18 oraz dołek nr 18.  

  

Konkursy: 

Longest Drive Kobiet dołek nr 1 

Longest Drive Mężczyzn nr 1 

Nearest to the pin t dołek nr 3 

Nearest to the pin dołek nr 5 

Nearest to the pin dołek nr 7 

Nearest to the pin Kobiet dołek nr 9 

Nearest to the pin Mężczyzn dołek nr 9 

 

Nagroda dla najlepiej ubranej pary podczas zawodów. 

 

Losowanie kart podczas ceremonii zakończenia 



 

Koszt uczestnictwa:   

120 pln – Członkowie klubu  

150 pln – Członkowie klubu Week  

70 pln – Juniorzy 

 

W cenę wliczony jest:   

➢ udział w turnieju  

➢ green fee  

➢ nagrody  

➢ posiłek  

➢ degustacja wina 

 

Sędzia turnieju:  

Jakub Paech   

   

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu tylko telefonicznie od dnia 29.06.2020 od 

godziny 9.00 do dnia 04.07.2020 do godziny 14.00  

M: 570 021 530  

 

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. 


