
 

LIGA FOOTGOLFA 2017 
 

 

 

 

REGULAMIN 
 

1. Formuła turnieju: Turniej otwarty rozgrywany na 18 dołkach Pola PAR 20 (3 rundy po 6 dołków).  

Gracz winien zaawizować uczestnictwo w rozgrywce ligowej przed startem. Piłki własne rozmiar 5. 

2. Liczba uczestników danej rundy jest limitowana - 32 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Organizator Turnieju: Postołowo Golf Club. 

4. Zgłoszenia do turnieju: emailem sekretariat@postolowo.com, telefonicznie 58 683 71 00 lub osobiście najpóźniej 

30 min przed startem pierwszego flight'u. 

5. Klasyfikacje:  

- Stableford Netto (maksymalny HCP FG 36,0) – I, II, III miejsce  

- Strokeplay Brutto – I miejsce. 

6. Opłata turniejowa: PLN 60,- Członkowie PGC PLN 10,-.  

7. Uczestnictwo w turnieju oznacza, że: zawodnik wyraża zgodę na publikację wyników turnieju Ligi Akademii 

Golfa na stronie internetowej www.golf.com.pl oraz na publikację wyników i wizerunku na fb: Postołowo Golf 

Club oraz Polskiej Federacji Footgolfa.  

8. Nagrody: Za pierwsze trzy miejsca netto danej rundy - GF na rundę Footgolfa do wykorzystania oprócz rund 

turniejowych oraz za pierwsze miejsce brutto - GF na rundę Footgolfa do wykorzystania podczas rundy turniejowej 

lub nagrody ufundowane przez Sponsora Rundy. 

9. Zwycięzcy Ligi Footgolfa otrzymają honorowe tytuły oraz dyplomy Mistrza Footgolfa 2017. 

10. Gracze wymieniają się Score Card'ami. Każdy gracz notuje wyniki partnera w rubryce PLAYER oraz swoje 

własne w rubryce MARKER. Gracze powinni zamarkować swoje piłki. 

11. Punkty zdobyte w każdym z cyklicznych turniejów zaliczane będą do punktacji: LIGI  FOOTGOLFA 2017.  

12. Po każdej rundzie turniejowej następuje aktualizacja HCP - FootGolfa uczestników. 

13. Za zajęcie pierwszego miejsca w Turnieju gracz otrzymuje 20 pkt., II miejsce - 15 pkt., III Miejsce- 12 pkt., IV- 

10 pkt., V- 9 pkt.,VI- 8 pkt., VII- 7 pkt., VIII- 6 pkt., IX- 5 pkt , X- 4 pkt , IX-3 pkt , XII-2 pkt, wszyscy pozostali 

gracze- 1 pkt.  

14. Do punktacji końcowej Stableford Netto zalicza się sumę punktów zdobytych w ośmiu najlepszych rundach 

ligowych. 

15. Lista punktacji Strokeplay Brutto jest tworzona na podstawie średniej arytmetycznej z wyników STROKE 

GROSS zawodników uczestniczących w rozgrywkach Ligi Akademii Footgolfa 2017. W przypadku remisu 

wygrywa zawodnik, którego współczynnik SA (średniej arytmetycznej) obliczony został na podstawie większej 

ilości wynikow rund ligowych. Sklasyfikowanie gracza w punktacji sezonowej nastepuje w przypadku zaliczenia 

przynajmniej 6-ciu wyników stroke gross. 



16. Runda finałowa netto w dniu 08.10.2017 liczona będzie podwójnie tzn. w punktacji Ligi uwzgledni się 

podwójną ilość punktów zdobytych w rundzie finałowej. 

17. Ogłoszenie wyników w Kafeterii Budynku Klubowego 30 minut po zakończeniu gry ostatniej grupy (flight'u) 

oraz na stronie internetowej Klubu: www.postolowo.com pod ikonką Turnieje/ Footgolf. 

18. Istnieje możliwość wypożyczenia piłki nożnej w rozmiarze 5 za kwotę 10zł plus 30zł kaucja zwrotna. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozgrywek. W przypadku zmiany terminu organizator 

poinformuje uczestników oddzielnym komunikatem z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem. 

20. Rejestracja do turnieju oznacza że:   

      - zawodnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, 

      - zawodnik zapoznał się z regulaminem lokalnym pola i akceptuje jego postanowienia. 

 

 

Życzymy  dobrej  gry i wielu  sportowych wrażeń. 


