
 

 

 

Turniej Wielkanocny 
Na 18 - dołkowym polu PAR 72 

04.04.2015 (sobota), Shot Gun godz. 10:00  
 

1. Komitet Organizacyjny Zawodów: Sekretariat PGC. Decyzje Komitetu Zawodów są ostateczne. 

2. Reguły gry: 

a) Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. 

Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów; 

b) Uprawnieni do gry są zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG, Zieloną Kartą z HCP klubowym lub Zieloną 

Kartą PZG oraz uczestnicy Ligi Akademii Golfa. 

c) Limit HCP dokładny 36 – gracze posiadający wyższy HCP lub Zieloną Kartę startują w turnieju z HCP 36. 

d) Formuła Turnieju: otwarty w parach, better ball (każdy gra swoją piłkę zapisując dla drużyny lepszy wynik  na 

dołku) 

e) Punktacja: stroke brutto drużyny na 18 dołkach minus HCP gry, liczony z 3/8 sumy ich dokładnego HCP.   

f) Wyniki turnieju: nie wpływają na zmianę HCP gracza. 

g) Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

3. Zgłoszenia do turnieju: 

a) Zgłoszenia zawodników do turnieju przyjmowane są najpóźniej do 04.04.2015 godz. 8:30, 

b) Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są: 

- osobiście w recepcji klubu, 

- telefonicznie: 58 683 71 00 lub kom. 600 247 248, 

- drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@postolowo.com 

c) opłata turniejowa: 

- 60zł   - osoby posiadające prawo gry PGC, 

- 175zł - goście i osoby nie posiadające prawa gry PGC, 

4. Lista startowa: 

a) Zamknięcie listy startowej uczestników turnieju następuje 4. kwietnia o godzinie 9:00; 

b) Ogłoszenie wstepnej listy startowej nastąpi w dniu poprzedzającym turniej o godzinie 16:00.  

Lista startowa dostępna będzie w recepcji klubu, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.golf.com.pl. 

c) Potwierdzenie udziału w turnieju i odbiór score card 4. kwietnia do godziny 9:30. 

5. Czas rozpoczęcia gry: 

a)   Gracze rozpoczynają grę o godzinie 10:00 w formule Shot gun,  

b) Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Czas wyznacza zegar 

klubowy. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku 

braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie 
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rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. 

6. Ceremonia rozdania nagród: 

a) Ceremonia rozdania nagród Turnieju Wielkanocnego odbędzie się najpóźniej 30 minut po zakończonej grze 

ostatniego flight’u, 

7. Piłki 

a) Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej 

przez R&A of St. Andrews 

8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę: 

a) Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją 

powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry. 

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b): 

a) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze 

znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli 

są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie 

zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: 

• natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny, 

• przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, 

• wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny. 

10. Zdawanie kart wyników: 

a) Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji Klubu w czasie do 10 minut po zakończeniu 

rundy. 

11. Zasady dogrywek: 

a) W przypadku niewyłonienia zwycięskiej pary po rozegraniu rund regulaminowych obowiązuje zasada 

countback – lepszy wynik netto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków; 6 dołków; 3 dołki; 2 dołki; 1 dołek 

12. Używanie sprzętu elektronicznego: 

a) Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi 

mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z 

dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry. Reg.14-3. 

13. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex, EZ-GO) oraz golfowe wózki elektryczne są dozwolone. 

12. Rejestracja na turniej oznacza, że: 

a)  Zawodnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia; 

b) Zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym danego turnieju i akceptuje jego postanowienia. 

 

 


