
 

Regulamin Zawodów 

XXVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn 
 2-4.06.2022, Postołowo Golf Club 

 

1. Uprawnieni do gry w turnieju 

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

b. Zawodnicy posiadający HCP 15,0 lub niższy. 

c. Zawodnicy w kategorii wiekowej: junior młodszy, junior, 19-25, mid-amator, senior i master senior. 

2. Rejestracja i zgłoszenia zawodników do turnieju 

a. W turnieju może wziąć udział 108 zawodników, w tym zawodnicy zakwalifikowani z „dzikimi kartami”. 

b. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.pzgolf.pl do 26 maja. 

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

przyznania 6 „dzikich kart” do turnieju. 

d. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana 27 maja.  

3. Opłaty i rezygnacja z turnieju 

a. Opłaty wpisowe przyjmowane są do 26 maja: 

▪ Zawodnicy urodzeni w 1996 r. i wcześniej - 450 zł 

▪ Zawodnicy urodzeni w 1997 r. i później - 240 zł 

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 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Mężczyzn  

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 

Długość pola: tee żółte – 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): 

▪ 2 czerwca – I runda 

▪ 3 czerwca – II runda 

b. CUT – do rundy finałowej zakwalifikowanych będzie 51 najlepszych wyników i remisy. W uzasadnionych 

przypadkach Komitet Turniejowy może ustanowić inny poziom cut.  

▪ 4 czerwca – III runda (finałowa). 

6. Zwycięzcy turnieju 

Zwycięzcy turnieju Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn w klasyfikacji stroke play brutto otrzymują 

następujące tytuły: 

a. W klasyfikacji międzynarodowej (open): 

▪ I miejsce – Międzynarodowy Mistrz Polski Mężczyzn  

▪ II miejsce – Międzynarodowy Wicemistrz Polski Mężczyzn  

▪ III miejsce. 

b. W klasyfikacji krajowej obejmujących zawodników narodowości polskiej: 

▪ I miejsce – Mistrz Polski Mężczyzn  

▪ II miejsce – Wicemistrz Polski Mężczyzn  

▪ III miejsce. 

http://www.pzgolf.pl/

