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1. Organizator i Komitet Turnieju 

a) Organizatora turnieju wyznacza Polski Związek Golfa. Lista turniejów podana jest na stronie 
internetowej www.pzgolf.pl.  

b) Skład Komitetu: Dyrektor Turnieju z ramienia organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju. Do 
Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez PZG. Skład Komitetu Turnieju 
podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. 

2. Uprawnieni do gry w turniejach 

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited: 

a) zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju, 

b) zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje 
golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP. 

3. Zgłoszenia, kwalifikacje, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi 

a) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników. 
b) Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg kolejności rosnącej wartości HCP. 

c) Zgłoszenia i opłaty wpisowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie 
internetowej organizatora.  

d) Opłaty wpisowe przyjmowane są w recepcji klubu lub przelewem na konto pola golfowego do 4 
maja 2022 r. W tytule przelewu należy dopisać „Mistrzostwa Regionów – imię i nazwisko 
zawodnika”. 

 

Opłaty wpisowe za turniej 

Zawodnicy – członkowie pola golfowego z prawem do 
gry 

240 zł 

Zawodnicy - nie posiadający prawa do gry urodzeni w 
1996 r. i wcześniej 

450 zł 

Zawodnicy bez prawa do gry urodzeni w 1997 r. i 
później  

220 zł 

Zawodnicy z prawem do gry urodzeni w 1997 r. i później 120 zł 

 

 Dane do przelewów: 

Santander Bank Polska S.A 

39 1090 2398 0000 0001 1475 3857 

ul. Olsztyńska 43-45 

51-423 Wrocław 

Potwierdzenie przelewu prosimy wysłać na mail biura golfowego: golf@gradigolfclub.pl  

e) Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej 
www.pzgolf.pl.  

f) Zawodnicy rezerwowi – zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w 
wypadku wolnych miejsc w turnieju. 

http://www.pzgolf.pl/
mailto:golf@gradigolfclub.pl
http://www.pzgolf.pl/
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4. Format turnieju; tees, klasyfikacje 

a) Turniej rozgrywany będzie w formacie stroke play brutto oraz netto na 54 dołkach (3 rundy x 18 
dołków): 

• 6 maja – I runda, 

• 7 maja – II runda, 

• CUT – do rundy finałowej zakwalifikowanych będzie 50% najlepszych wyników i remisów wśród 
klasyfikacji mężczyzn i klasyfikacji kobiet. W uzasadnionych przypadkach Komitet Turniejowy 
może ustanowić inny poziom cut. 

• 8 maja – III runda (finałowa). Zawodnicy, którzy nie przeszli cut-a mają możliwość rozegrania 
rundy towarzyskiej w czasie wyznaczonym przez organizatora. 

b) Tee - turniejowe: 

• długość pola dla mężczyzn – tee żółte - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Reguły 
Handicapowe WHS. 

• długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2010 lub później – tee czerwone - z 
uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS. 

5. Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju 

Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać 
się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju 
lub pocztą elektroniczną na adres golf@gradigolfclub.pl lub pod numerem 605905268 co najmniej na 
dzień przed turniejem. W takim przypadku, wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie 
zwrócona w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia turnieju. Jeżeli zawodnik nie wycofa pisemnie 
swojego udziału w turnieju, to wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

6. Dyskwalifikacje 

Każdy zawodnik, który zostanie zdyskwalifikowany z powodu niestawiennictwa na starcie  
w wyznaczonym czasie lub nie ukończy rundy bez podania ważnej przyczyny, może otrzymać karę 
zakazu startu w następnych turniejach z serii Turniejów Mistrzowskich PZG. 

7. Zdawanie kart wyników 

a) Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie podpisu na 

karcie ponosi Zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę 

wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy przez Zawodnika.  

b) Opuszczenie Biura Zawodów przez Zawodnika po oddaniu karty wyników jest uważane za 

zwrócenie karty wyników.  

c) Jeżeli Zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, 

że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3.3b. 

d) Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”. 

8. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych 

a) O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych 
przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej 
niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne 
miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany 
zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników 

mailto:golf@gradigolfclub.pl
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odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto 
w następującej kolejności: ostatnia runda, wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola 
golfowego, niższe HCP WHS.  

b) O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto 
w następującej kolejności: ostatnia runda, wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola 
golfowego, niższe HCP WHS. 

c) Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez zawodników identycznych, 
łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo. 

d) W klasyfikacji stroke play netto o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik netto w następującej 
kolejności: ostatnia runda, wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola golfowego, niższe 
HCP WHS. 

9. Nagrody 

a) Klasyfikacja stroke play brutto Mężczyzn: I, II, III miejsce.  

b) Klasyfikacja stroke play brutto Kobiet: I, II, III miejsce.  

c) Klasyfikacja stroke play netto Mężczyzn: I, II, III miejsce.  

d) Klasyfikacja stroke play netto Kobiet: I, II, III miejsce.  

e) Kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 

3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię 

stroke play netto. W takich przypadkach, nagroda przechodzi na następną osobę w klasyfikacji 

stroke play netto. 

10. HCP turniejowy 

HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP 
WHS następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, 
zgodnie z rozegranymi rundami. 

11. Transport 

  Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas zawodów.  

12. Postanowienia końcowe: 

a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Reguły Gry w Golfa oraz 

Regulaminu Zawodów są ostateczne.  

b) Zawodnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 

Głównego Turniejów Mistrzowskich i zobowiązuje się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie 

postanowień Regulaminu przez Zawodnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem 

Zawodnika z Turnieju. 

c) Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać polecenia Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do 

poleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.  
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