
 

 

 

Dzień Niepodległości 

11 listopada 2017 

Start:  Shotgun godz. 10:30 

Tee:   Mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat – żółte tee 

  Kobiety, seniorzy powyżej 65 lat, juniorzy do 12 lat – czerwone tee 

Format gry: Matchplay – zawodnicy podzieleni na dwie drużyny rozgrywają mecze singlowe.  

  Wygrany mecz – 1 pkt dla drużyny 

  Zremisowany mecz – 0,5 pkt dla każdej z drużyn 

  Przegrany mecz – 0 pkt dla drużyny 

HCP:  Turniej nie wpływa na zmianę HCP.  

Rozgrywki matchplay singles prowadzone są z ½ różnicy handicapów aktualnych w 

dniu rozgrywki. Dodatkowe uderzenia otrzymuje gracz z wyższym HCP, a gracza z 

niższym HCP traktuje się jako grającego z poziomu 0. 

Handicap gry zaokrąglany jest matematycznie do pełnej wartości. 

 Do gry uprawnieni są amatorzy posiadający aktualny HCP PZG (0 – 54,0). Zawodnicy 

nieposiadający HCP PZG grają z HCP = 36. 

Kategorie Zwycięzca drużynowo – nagrodzeni zostają zawodnicy zwycięskiej drużyny, którzy 

nagród:  wygrali swoje mecze. 

Remisy: W przypadku remisu decyduje dogrywka pomiędzy zawodnikami wybranymi przez 

daną drużynę. Dogrywka w formacie single matchplay odbędzie się na dołku nr 9. 

Wpisowe: Członkowie klubu – 60 zł 

  Juniorzy do 18 r.ż. – 40 zł 

  Kluby partnerskie – 90 zł 

  Pozostali golfiści – 120 zł 

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy do 10.11.2017. do godz. 17:00. Zawodnicy zostaną 

przydzieleni do drużyn oraz rozpisani na poszczególne mecze drogą losowania, które 

odbędzie się o godzinie 18:00 w domku klubowym w dniu poprzedzającym turniej.  

HCP gry dla poszczególnych meczów zostanie ustalony po ich rozpisaniu. 

Reguły:  Turniej odbędzie się według Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz 

  reguł lokalnych. 

Komitet Karolina Czabara, Witold Siwko 

turniejowy: Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji regulaminu są ostateczne i nie 

  przysługuje od nich odwołanie. 



Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz poniższego 

oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie mojego wizerunku 

utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych, wykonywanych podczas trwania 

turnieju. Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Pole 

Golfowe Zawarcie. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących 

lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu. 


