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The Champ Golf Tour 2018 

 

Regulamin 

 

Zasady ogólne 

1. Zawody odbywają się w na polu golfowym Postołowo Golf Club, w sobotę 

25.08.2018, start wspólny o godzinie 10:00. 

2. Turniej The Champ Golf Tour jest turniejem cyklicznym. 

3. Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & 

Ancient Golf Club of St. Andrews, zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi 

przez Organizatora. 

4. Po zakończeniu gry podpisana karta wyników przez markera i zawodnika musi 

być oddana w recepcji aby zostać sklasyfikowanym w turnieju. 

5. W każdej grupie handikapowej nagrody otrzymają osoby zajmujące pierwsze 

trzy miejsca. Obecność na ogłoszeniu wyników obowiązkowa aby otrzymać 

nagrodę. Nagroda przechodzi do kolejnej osoby w klasyfikacji obecnej na 

uroczystości. Wyniki turnieju pozostają niezmienione, jedynie nagrody zostają 

wręczone osobom obecnym. 

6. Zwycięzcą zawodów „The Champ Golf Tour 2018” zostaje osoba, która uzyska 

najniższą ilość uderzeń netto w pierwszej grupie startowej. 

7. Sędzia główny zawodów – Rafał Tylman. 

8. Dyrektor turnieju – Anna Nakielska. 

9. Decyzje sędziego zawodów są ostateczne. 

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takim przypadku 

jest zobowiązany do powiadomienia o zmianach zawodników przed 

rozpoczęciem zawodów. 

 

Uprawnieni do gry w turnieju 

1. Maksymalna liczba graczy: 72 osoby. 

2. W turnieju mogą startować Amatorzy posiadający aktualną Kartę Handicapową 

PZG, innego związku golfowego lub osoby z aktualnym handicapem 

potwierdzonym przez macierzysty klub. 

3. Zawody nie są zaliczane do rankingu turniejowego PZG. 
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4. Osoby nie posiadające aktualnego handikapu nie mogą być sklasyfikowane na 

jednym z trzech pierwszych miejsc w każdej z grup. 

5. Limit HCP: 24,4. Osoby posiadające HCP wyższy, niż ustalono, mają prawo 

startu w zawodach lecz z maksymalnie dozwolonym HCPem. 

6. Pierwszeństwo zgłoszeń mają członkowie klubu golfowego Postołowo Golf Club, 

a następnie Goście wg kolejności zapisów i wpłaceniu wpisowego.  

7. Osoby które uiściły opłatę turniejową mają pierwszeństwo udziału. Opłaty 

turniejowe ustala kierownictwo klubu i są one rozdysponowane przez klub 

golfowy Postołowo Golf Club. 

 

Format turnieju 

1. Turniej rozgrywany w formacie: Strokeplay /Stableford 18 dołków; 

2. Tees: 

• Niebieskie oznaczenia - mężczyźni 

• Czerwone oznaczenia - kobiety 

 

Zgłoszenia do turnieju i opłaty 

1. Zgłoszenia są przyjmowane indywidualnie w recepcji klubu. 

2. Klub ustala opłaty i świadczenia, pozostające w gestii klubu. 

3. Opłaty: członkowie Postołowo Golf Club – 70,00 PLN; goście – 220,00 PLN. 

 

Start turnieju 

1. Zawody będą rozgrywane w formule shot gun start godzina 10:00. 

2. Zbiórka o godzinie 9:30 przed domem klubowym.  

3. Program: zdjęcie grupowe, odczytanie regulaminu zawodów, ustalenie zespołów 

czteroosobowych i losowanie dołków startowych.   

 

Grupy startowe 

HCP I : max 9,4 - uderzenia netto  

• Osoby, które mają HCP wyższy niż 9,4 mogą startować w tej grupie, lecz 

muszą to zadeklarować przed zawodami podczas rejestracji. 

• Nagrody za I, II i III miejsce. 

• Osoba która uzyska najlepszy rezultat netto w tej kategorii jest zwycięzcą 

turnieju. 
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HCP II : 9,5 - 18,4 - stableford  

• I, II i III miejsce. 

HCP III : 18,5 - 24,4 - stableford  

• Osoby posiadające HCP wyższy niż ustalono maja prawo startu w 

zawodach lecz z maksymalnie dozwolonym HCPem. 

• I, II i III miejsce. 

 

W turnieju nie prowadzona jest klasyfikacja kobiet, uwzględniona wyłącznie 

klasyfikacja według oficjalnych handicapów.   

 

Organizatorzy 

Roman Fedorczuk, ABK Sport agencja marketingu sportowego (www.abksport.pl), 

Postołowo Golf Club 

 

Patronat medialny 

Polish Golf www.polishgolf.pl, PGA - Polish Golf Awards www.pgaawards.pl, nc+, 

Esquire, Top Golf www.topgolf.pl, The Warsaw Voice, SportujSię!, Świat Elit, Idea 

Marketing 

 

Organizator oraz koordynator programu: 

ABK Sport, Grzegorz Bąk 

tel.: (22) 401 22 16 - 18, e-mail: biuro@abksport.pl 

 

 
ABK Sport agencja marketingu sportowego, będąca częścią agencji komunikacji marketingowej ABK Grupa, oferującej 

usługi w zakresie ATL, BTL, PR oraz marketing mix, realizującej również Autorskie Programy Promocyjne, m.in. 
www.womensrun.pl, www.polishgolf.pl, które są narzędziami bezpośredniego dotarcia do ustalonych grup docelowych. 
Na rynku usług marketingowych istnieje od 1991 roku. Zgrany zespół łączy ze sobą doświadczenie, kreatywność, 
indywidualne podejście do każdego działania i profesjonalną obsługę. Więcej na www.abksport.pl. 
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