
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Turnieju XV-lecie Bogi Golf 

 

1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści posiadający status amatora. 

2. Tylko gracze posiadający aktualny handicap PZG będą klasyfikowani w kategorii Stableford netto. 
Pozostali będą klasyfikowani jedynie w kategorii stroke play brutto zaliczanej do rankingu PZG. 

3. W turnieju będzie zastosowane ograniczenie HCP EGA graczy do 36,0. Wyniki graczy z HCP 
wyższym będą liczone jak dla graczy z HCP dokładnym 36,0. 

4. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 80 zł dla członków z pełnym prawem do gry na Polu 
Golfowym Zawarcie, 120 zł dla klubów partnerskich (GKGZ, Modry Las, Binowo Park, Przytok G&R, 
Kalinowe Pola, Słubice Golf Club) i 160 zł dla pozostałych graczy. 

5. Wpisowe należy uiścić przed rundą turniejową w recepcji klubu lub przelewem na konto Inneko 
Sp. z o.o.: nr 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778 w Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Zielona Góra 

6. Zapisy na stronie Eagle PZG, telefonicznie 603 630 710 lub w recepcji klubu do godz 14:00 dnia 
poprzedzającego turniej. 

7. Starty z 1 tee od godziny 9:00. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie 
www.golfzawarcie.pl o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym turniej. Alternatywnie Shotgun o 
godzinie 10:00 w przypadku ilości zawodników mniejszej niż 40 osób. 

8. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone. 

9. Podstawowy format gry Stableford netto oraz stroke play brutto. 

10. Klasyfikacja Mizuno Players 
Aby wziąć udział w klasyfikacji Mizuno Players gracz musi rozegrać rundę turniejową mając w 
torbie minimum 5 oryginalnych kijów marki Mizuno. Przy odbieraniu scorecarty gracz deklaruje 
chęć uczestnictwa i otrzymuje plakietkę identyfikującą uczestnictwo w klasyfikacji Mizuno Players. 
Posiadanie kijów weryfikowane będzie przez startera na pierwszym tee. Tylko gracze pozytywnie 
zweryfikowani wezmą udział w walce o dodatkową nagrodę. 

11. Nagrody: 

Stableford netto grupa HCP 0,0-18,0 
I miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 600zł 
II miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 400zł 
III miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 200zł 
IV-VI miejsce – inne nagrody rzeczowe od BogiGolf 



Strokeplay brutto grupa HCP 0,0-18,0 
I miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 600zł 
II miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 400zł 
III miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 200zł 
IV-VI miejsce – inne nagrody rzeczowe od BogiGolf 

Stableford netto grupa HCP 18,1-36,0 
I miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 600zł 
II miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 400zł 
III miejsce – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 200zł 
IV-VI miejsce – inne nagrody rzeczowe od BogiGolf  

Klasyfikacja Mizuno Players 
I miejsce strokeplay brutto grupa HCP 0-18: voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 400zł 

I miejsce strokeplay brutto grupa HCP 18,1-36: voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 
200zł 

I miejsce Stableford netto kobiet – voucher na zakupy w sklepie BogiGolf o wartości 200zł 

Konkursy dodatkowe: 

Longest Drive (ogólny) – piłki Mizuno MP-S 

Longest Driver Pań – piłki Mizuno JPX 

Nearest to the Pin (ogólny) – piłki Mizuno JPX 

UWAGA I: 
Nagrody są rozłączne (nie dotyczy Mizuno Players). 
W grupie HCP 0-18 zdobywcy nagród w kategorii strokeplay brutto nie biorą udziału w podziale 
nagród w kategorii Stableford netto (za wyjątkiem sytuacji gdy miejsce zdobyte w kategorii 
Stableford netto jest wyższe niż zdobyte w kategorii strokeplay brutto). 
Pani zajmująca jedno z trzech pierwszych miejsc w kategoriach głównych nie może jednocześnie 
otrzymać nagrody dla najlepszej kobiety. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejną 
zawodniczkę w klasyfikacji Stableford netto kobiet. 

UWAGA II: 
Zdobywcy nagród w formie voucherów mogą wymienić je na dowolny sprzęt marki Mizuno 
dostępny w sklepie internetowym BogiGolf.com.pl lub sklepie stacjonarnym w Siemianowicach 
Śląskich, do wartości podanej na voucherze według aktualnych cen na stronie sklepu. 

UWAGA III: 
Zdobywcy nagród zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas ceremonii zakończenia 
turnieju. Nieobecność na ceremonii wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. 

12. W razie remisu w kategorii Stableford netto o kolejności miejsc zadecyduje niższy HCP gry 
gracza, a w razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 
ostatnich 9, 6,3 i 1 dołku. 

13. W razie remisu w kategorii strokeplay brutto lub Mizuno Players o kolejności miejsc zadecyduje 
wyższy HCP gry gracza, a w razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy 
wynik na wynik na ostatnich 9, 6,3 i 1 dołku. 

14. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły 
Lokalne ogłoszone przez Komitet. 

15. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości, meleksów oraz korzystać z caddiech. 



16. Każdy z uczestników akceptuje postanowienia regulaminu szczegółowego turnieju oraz 
Regulaminu Ogólnego Turniejów Pola Golfowego Zawarcie. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo, w każdej chwili przed rozpoczęciem turnieju, do zmian w 
Regulaminie. 


