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1. Uprawnieni do gry w turnieju 

a. Zawodnicy wg pkt. 2-3 Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2022. 

b. Zawodnicy i zawodniczki posiadający handicap 20,0 lub niższy. 

c. Kobiety i mężczyźni w kategorii wiekowej 19-25.  

2. Kwalifikacje i zgłoszenia zawodników do turnieju 

a. W turnieju może wziąć udział 25 mężczyzn i 15 kobiet, w tym zawodnicy zakwalifikowani z 

„dzikimi kartami”. 

b. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.pzgolf.pl do 1 sierpnia 2022 r. 

c. Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg wartości handicapowej. Zarząd PZG zastrzega sobie 

prawo do przyznania 6 „dzikich kart” do turnieju. 

d. Lista zakwalifikowanych do turnieju zostanie opublikowana 3 sierpnia.  

3. Opłaty i rezygnacja z turnieju 

a. Opłata wpisowa wynosi 240 zł i przyjmowana jest do 1 sierpnia 2022 r. 

b. Rachunek wpłat: 

▪ Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

▪ Bank: Pekao S.A. 

▪ Nr rachunku: IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684, SWIFT – PKOPPLPW 

▪ Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa Mistrzostwa Polski 19-25  

c. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w turnieju oraz zasady zwrotu opłat wpisowych wg pkt. 10 i 

11 Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2022. 

4. Tee 

a. Długość pola dla mężczyzn: tee żółte – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez 

Reguły Handicapowe WHS. 

b. Długość pola dla kobiet: tee czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez 

Reguły Handicapowe WHS. 

5. Format turnieju 

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

▪ 12 sierpnia – I runda 

▪ 13 sierpnia – II runda 

b. CUT – do rundy finałowej zakwalifikowanych będzie 13 najlepszych wyników i remisów wśród 

mężczyzn oraz 8 najlepszych wyników i remisów kobiet. W uzasadnionych przypadkach 

Komitet Turniejowy może ustanowić inny poziom cut.  

▪ 14 sierpnia – III runda (finałowa). 

6. Zwycięzcy turnieju 

Zwycięzcy turnieju Mistrzostwa Polski 19-25 w klasyfikacji stroke play brutto otrzymują następujące 

tytuły: 

a. Mężczyźni 

▪ klasyfikacja 19-25 

▪ I miejsce – Mistrz Polski 19-25 

▪ II miejsce – Wicemistrz Polski 19-25 

▪ III miejsce. 

http://www.pzgolf.pl/
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▪ klasyfikacja Młodzieżowiec (19-23) 

▪ I miejsce – Mistrz Polski Młodzieżowców 

▪ II miejsce – Wicemistrz Polski Młodzieżowców  

▪ III miejsce. 

b. Kobiety: 

▪ klasyfikacja 19-25 

▪ I miejsce – Mistrzyni Polski 19-25 

▪ II miejsce – Wicemistrzyni Polski 19-25 

▪ III miejsce. 

▪ klasyfikacja Młodzieżowiec (19-23) 

▪ I miejsce – Mistrzyni Polski Młodzieżowców 

▪ II miejsce – Wicemistrzyni Polski Młodzieżowców  

▪ III miejsce. 

 


