
 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU MIKOŁAJKI Z CURVERem 

Postołowo, 09.12.2017, GODZ. 10:00 Z Tee 1 

 

1. Komitet Turnieju  

a) W skład Komitetu Turnieju wchodza  : Organizator Turnieju, Dyrektor 

Turnieju, Head Pro Postołowo GC.  

b) Decyzje Komitetu Turnieju sa   ostateczne.  

2. Reguły gry  

a) Turniej otwarty rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi 

przez The R&A i USGA oraz zgodnie z regułami lokalnymi turnieju za- 
twierdzonymi przez Komitet Turnieju.  

b) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

turnieju.  

3. Zgłoszenia do turnieju  

a   ierws e stwo  głos e  maja   osoby z zaproszeniem.  

b) Zgłos enia do turnieju moz  na dokona :  

– oso i  ie w recepcji klubu, 

– telefonicznie pod nr 58 683 71 00 lub 600 247 248, 

– mailowo pod adresem sekretariat@postolowo.com  

- elektronicznie: https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/937/registration 

c) Zgłoszenia be  da  przyjmowane do dnia 8 grudnia 2017 do 

godziny 15:00. 
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4. Ogłoszenie listy startowej  

a) Ogłos enie listy startowej nasta  pi w dniu 08 grudnia o godz. 16:00. 

b) Lista startowa doste  pna be  d ie w re e   i k u u  na ta  i   ogłos e , 

na stronie internetowej http://postolowo.com w  akład e Turnieje oraz 
na stronie internetowej Polskiego Zwią ku Golfa: 

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/937/teetime 

5. Czas rozpocze  cia gry  

Dnia 9 grudnia 2017, GODZ. 10:00, Tee 1. 

6. Opłata turniejowa (wraz z cateringiem):  

–   łonkowie PGC – 50,00 PLN 

– osoby nie posiadaja  ce   łonkostwa PGC – 150,00 PLN 

7. Format 

Krok w przód krok w tył.  

Wszyscy gracze  a   na ą z dołka 1, Panowie z żółt  h (żółto-

niebieskie), Panie z niebieskich (żółto-niebieskie). Na kolejnych dołka h 

to z jakiego tee  ędą grali gracze  a eż  jaki wynik u  ska ą ma 
poprzednim dołku. W przypadku uzyskania wyniku Strokeplay netto PAR, 

gracze gra ą z tego samego tee, natomiast w przypadku uzyskania 

wyniku lepszego  ofa ą się o jedno tee a w przypadku gorszego wyniku 
idą na tee jedno do przodu. 

 r  kład: 

Gracza posiada hcp dokładn  14,3. Jego hcp gry wynosi 18. Gracza 
startuje z dołka pierwszego, uzyskuje wynik 5 uder e . Wynik 

Strokeplay brutto wynosi 5, Strokeplay netto wynosi 4, czyli gracz 

u  skał na dołku pierwszym wynik Strokeplay netto równ  4 czyli PAR. 
Oznacza to że na dołku drugim rozpocznie grę z tee tych samych, w tym 

przypadku żółt  h (żółto-niebieskich). Na dołku drugim gracz uzyskuje 8 

uder e   czyli Strokeplay netto 7, czyli +3 (triple bogey), oznacza to, że 
gracz rozpocznie na dołku trzecim grę z tee niebieskich ( ółto-niebieskie) 

jedno tee do przodu. Trzeci dołek gracz pokonuje w dwó h uderzeniach, 

czyli netto 1 (eagle). D ięki temu na dołku czwartym cofa się o jedno 
tee, czyli zagra z tee żółt  h (żółt  h . 

Panowie  i  ą HCP gry wg tabeli Course Rating Panowie tee żółte. Panie 

 i  ą HCP gry wg tabeli Course Rating Panie tee niebieskie.  
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8. Klasyfikacje  

a) Rywalizacja indywidualna 

– Ws ó na – I, II, III miejsce Strokeplay brutto 

– Ws ó na – I, II, III miejsce Stableford netto 

b) Konkurencje dodatkowe: 

„Na   iże   hoinki” – ws ó na na dołka h 3, 8, 11, 16. 

9. Ceremonia rozdania nagród  

Ogłos enie w ników oraz ceremonia rozdania nagród odbe  dzie sie  

na  óźnie  3  min.  o  ako   eniu gry przez ostatnia   grupe    awodników.  

10. Zawieszenie gry ze wzgle  du na zła   pogode    

Jez  eli Komitet Zawodów stwierdzi, z  e z jakiegokolwiek powodu pole nie 

nadaje sie   do gry lub, z  e istnieja   powody uniemoz  liwiaja  ce gre  , moz  e 

zarza  d i  czasowe zawieszenie gry lub uniewaz  ni  gre   i ws  stkie w niki 

dane  rund   u  usta i  własne reguł  obliczania w ników.  

12. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg. 6-

8b)  

Jez  eli gra zostanie zawieszona przez Komitet Zawodów z powodu niebez- 

piecznej sytuacji w momencie gdy gracze znajduja   sie   mie dzy dołkami  

nie wolno im rozpocza    gry do czasu gdy Komitet zarza  dzi jej 

wznowienie. Jez  eli gracze sa   w trakcie rozgrywania dołka  musza   

nie wło  nie  r erwa  gre  . Jez  eli gracz nie przerwie gry zostanie 

zdyskwalifikowany, chyba, z  e oko i  no  i dadza   podstawy do 

odsta  pienia od takiej kary zgodnie z Reg. 33-7.  

Naste  puja  ce sygnał  oznaczaja  : 

– jeden długi s gnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry, – trzy 

naste  puja  ce po sobie s gnał  syreny – przerwanie gry, – dwa krótkie 

s gnał  syreny – wznowienie gry.  

13. Zdawanie kart wyników  

a) Marker zobowia  zany jest na kaz  d m dołku  a is wa  jedynie wyniki 

brutto;  



 

 

   Zdawanie kart w ników od  wa  sie   be dzie w recepcji klubu w cia  gu 

10 minut po zako   eniu gry przez  os   egó n  h  awodników.  

14. Remis  

W przypadku remisów o w łonieniu zwycie  zcy we wszystkich kategoriach 

za- decyduje zasada countback – lepszy wynik na dołka h 10-18, 13-18, 

16-18, 17 dołek  18 dołek  niz  szy HCP, losowanie.  

16. Wózki golfowe samojezdne  

Komitet  awodów zezwala na uz  ywanie samojezdnych wó ków golfowych 

(typu Melex, EZ – GO) oraz elektrycznych wó ków golfowych.  

17. Rejestracja do turnieju  

Rejestracja do turnieju oznacza z  e zawodnik (i jego caddie): 

–  a o nał sie   z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, 

–  a o nał sie   z zasadami obowia  zuja  cymi na polu i je akceptuje, 

– wyraz  a zgode   na  e  łatne uz  ycie wizerunku w materiała h 

reklamowych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez 

upowaz  niony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda obejmuje 

wielokrotne korzystanie z wizerunku zawodnika Turnieju w celach 

promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.  


