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1. Uprawnieni do gry w turnieju 

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

b. Zawodnicy posiadający HCP od 14,1 do 32,0.  

2. Rejestracja i zgłoszenia zawodników do turnieju 

a. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 156 zawodników, w tym zawodnicy 

zakwalifikowani z „dzikimi kartami”. 

b. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.pzgolf.pl do 14 lipca. 

c. Zawodnik nieposiadający karty HCP PZG zobowiązany jest do przedstawienia równorzędnego 

certyfikatu wystawionego przez inny narodowy związek/federację golfa, potwierdzający jego 

aktualny handicap do Biura Zawodów lub wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej 

turnieje@polski.golf najpóźniej do godziny 15:00 14 lipca.  

d. W turnieju wprowadza się następujący podział grup HCP:  

▪ I od 14,1 do 17,0  

▪ II od 17,1 do 20,0  

▪ III od 20,1 do 23,0 

▪ IV od 23,1 do 32,0  

e. Zawodnicy będą przydzielani do poszczególnych grup według aktualnego handicapu na dzień 

treningowy na godz. 15:00. 

f. Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg kolejności zgłoszeń i zarejestrowanych wpłat. Zarząd PZG 

zastrzega sobie prawo do przyznania 15 „dzikich kart” do turnieju. 

g. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana 18 lipca. 

1. Opłaty i rezygnacja z turnieju 

a. Opłaty wpisowe przyjmowane są do 14 lipca: 

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

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

b. Rachunek wpłat: 

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

c. Bank: Pekao S.A. 

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

Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa Mistrzostwa Polski HCP 

c. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w turnieju oraz zasady zwrotu opłat wpisowych wg pkt. 13 i 

14 Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2022. 

2. 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. 

3. Format turnieju 

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

(grupy I i II) oraz stableford netto (grupy III i IV): 
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▪ 29 lipca – I runda rozgrywana będzie na polu golfowym Kamień CC  

▪ 30 lipca – II runda rozgrywana będzie na polu golfowym Amber Baltic CC 

b. CUT – do rundy finałowej zakwalifikowanych będzie 35% najlepszych wyników i remisów z 

każdej Grupy Handicapowej 

▪ 31 lipca – III runda (finałowa) zostanie rozegrana na polu Binowo Park GC.  

c. Zawodnicy, którzy nie przeszli cut-a mają możliwość, w ramach opłaty wpisowej, rozegrania 

rundy rekreacyjnej na polu golfowym Amber Baltic GC w dniu 31 lipca. Przed przyjazdem na 

pole golfowe należy zadzwonić i zarezerwować tee time do godz. 9:00 w dniu 31 lipca 2022. 

4. Dogrywka 

a. O pierwszym miejscu rozstrzyga dogrywka w systemie „nagłej śmierci” w formacie stroke play 

netto na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział 

więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. 

Kolejne miejsca w klasyfikacji zajmą zawodnicy według kolejności eliminacji z dogrywki w taki 

sposób, że im później dany zawodnik został wyeliminowany, tym wyższe miejsce zajmuje. W 

przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o 

zajętych miejscach rozstrzygnie: lepszy wynik stroke play netto ostatniej rundy na dołkach 10-

18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia dogrywki w oparciu o w/w zasady, o 

wyższej pozycji w klasyfikacji będzie decydował niższy handicap.  

b. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik stroke play 

netto ostatniej rundy, w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W 

razie nieuzyskania rozstrzygnięcia w podany sposób, o wyższej pozycji będzie decydował niższy 

handicap zawodnika. 

5. Zwycięzcy turnieju 

a. W każdej grupie HCP zostaną nagrodzone pierwsze trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik 

stroke play netto (grupa I i II) oraz stableford netto (grupa III i IV): 

▪ I miejsce – Mistrz Polski w Grupie Handicapowej, 

▪ II miejsce – Wicemistrz Polski w Grupie Handicapowej, 

▪ III miejsce. 

b. Nagroda dodatkowa: nagroda dla najlepszej kobiety w każdej grupie HCP. 

 


