
 

 

  MATCH - PLAY ZAWARCIE 2023 

I. W zawodach bierze udział max 64 zawodników, którzy będą rywalizować na 18 dołkach Pola 

Golfowego ZAWARCIE. 

II. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w rozgrywkach 

match - play oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.  

III. Organizator turnieju: Pole Golfowe ZAWARCIE. 

IV. TEE STARTOWE: 

o CZERWONE – kobiety i mężczyźni urodzeni 1953 i wcześniej; 

o ŻÓŁTE – pozostali zawodnicy;  

V. ZGŁASZANIE zawodników do 25 marca 2023 r. o przyjęciu do rozgrywek będzie decydować 

data i godzina wpłaty. Organizator ma prawo stworzyć listę zawodników rezerwowych. 

VI. OPŁATY:  

o 100 zł od zawodnika; 

o Zawodnicy nie posiadający członkostwa na Polu Golfowym ZAWARCIE zobowiązani są 

każdorazowo do zakupu greenfee; 

o Organizator przewidział upust 30% na greenfee dla grających w tych rozgrywkach; 

VII. NAGRODY: 

o 50% wpisowego zostanie przekazane na nagrody: Vouchery dla miejsc 1-3 

o i inne w miarę pozyskania sponsorów, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco.  

VIII. Zawodnicy rywalizują w formacie match-play ¾ NETTO HCP GRY (max 36 HCP). 

o Zawodnicy mający wyższy HCP dokładny niż 36 mogą grać, jednakże będą mieli 

wyliczany HCP gry z 36.  

o Gracze otrzymują ¾ swojego handicapu, przykłady obliczenia różnicy handicapów: 

Gracz A - HCP gry 8, Gracz B - HCP gry 15 - Różnica HCP gry: 15 - 8 = 7; 

¾ różnicy HCP: 7 x 0,75 = 5,25 (zaokrąglamy w dół) co daje 5 uderzeń. 

o Zawodnik B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 5 najtrudniejszych dołkach 

pola wg indeksu Stroke Index Pola Golfowego ZAWARCIE, (załącznik w klubie i na 

stronie www.golfzawarcie.pl ), czyli kolejno na dołkach #2, #3, #8, #11, #12. 

Dodatkowe uderzenie dla zawodnika B oznacza, że zawodnik A chcąc wygrać np. dołek 

#3 musi uzyskać wynik o 2 uderzenia brutto niższy od zawodnika B, wynik o 1 

uderzenie brutto niższy oznacza dołek zremisowany (A/S), a przy takiej samej ilości 

uderzeń brutto zawodnik A przegrywa dołek.  
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IX. Ustalenie terminu spotkania 

o zawodnicy samodzielnie ustalają wspólnie terminy spotkań, z którą mają grać w danej 

rundzie (kolejność spotkań na początku rozgrywek przedstawi organizator)  

o W przypadku braku możliwości ustalenia terminu wspólnego dla obu zawodników, 

organizator ustala termin obligatoryjny ostateczny godz. 10:30 w ostatnią niedzielę 

miesiąca. W przypadku zajętego pola – turniej lub impreza zamknięta, wyznaczony 

ostateczny termin przypadać będzie na sobotę godz. 10.30, piątek godz. 13.30. 

o W przypadku nierozegrania meczu lub braku wstawiennictwa żadnego z zawodnika  

w terminie narzuconym przez organizatora, żaden zawodnik nie przechodzi dalej,  

w następnej rundzie przeciwnik ma wolny los. 

X. System rozgrywek / terminarz  

OSTATECZNY SYSTEM zostanie podany po zakończeniu zapisów 28.03.2023 r. 

 

o System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszeń zawodników. 

o W przypadku małej liczby zawodników system rozgrywek może być grupowy lub 

pucharowy do dwóch przegranych. Liczba zawodników powyżej 36 system pucharowy 

do dwóch przegranych lub pucharowy przegrywasz odpadasz. 

o Rozgrywki mogą być zorganizowane w systemie: 

 pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy  

a przegrywający odpada, gdzie 1 runda - kwiecień, 2 runda - maj, itd. Runda 

FINAŁOWA odbędzie się we wrześniu. Dokładny harmonogram zostanie podany 

zaraz po zamknięciu zapisów. 

 grupowym, 4 graczy w grupie i gra każdy z każdym; 

o Zawodnicy mogą być podzieleni na dwie grupy, w których grają każdy z każdym  

(3 rundy – kwiecień, maj, czerwiec); 

o PÓŁFINAŁY - zawodnicy zajmujące 1 i 2 miejsca, będą grać na krzyż - 1 miejsce gr A z 2 

miejsce gr B i 2 miejsce gr A z 1 miejscem gr B - (1 runda lipiec); 

o zawodnicy wygrywające swoje półfinały zagrają o 1 miejsce, przegrani o 3 miejsce  

(1 runda wrzesień) 

o W PRZYPADKU systemu pucharowego możliwe jest rozegranie 6 rund – 1 runda  

w miesiącu (od kwietnia do FINAŁU wrześniowego) 

XI. Postanowienia końcowe: 

o Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

zawodnikom drugiej drużyny swojego numeru telefonu i/lub adresu e-mail.  

o Za zgłoszenie prawidłowego wyniku do recepcji pola golfowego odpowiedzialny jest 

gracz wygrywający max do godz. 20.00 dnia, w którym został rozegrany mecz. 

o KLASYFIKACJA KOŃCOWA - system grupowy: 
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 O zwycięstwie w grupie decyduje suma dużych punktów zawodnika, w przypadku 

takiej samej liczby punktów decyduje: 

1. bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi dwoma (2) zawodnikami; 

2. niższy HCP dokładny w dniu rozegrania ostatniego meczu; 

3. mała tabela między zainteresowanymi 3 zawodnikami; 

4. najniższy HCP dokładny w dniu rozegrania ostatniego spotkania. 

o System pucharowa – w przypadku remisów odbywać się będzie dogrywka na dołku 

„49” do rozstrzygnięcia meczu, w systemie „sudden death” w następujący sposób: 

1. Zawodnicy grają dołek „49” systemem stroke play brutto;  

2. W przypadku remisu na dołku „49” powtarzamy dwa (2) razy. 

3. W trzeciej próbie zawodnicy wyłaniają zwycięzcę poprzez rozegranie 

nearest to the pin (piłka nie musi być na greenie)  

o W przypadku zgłoszenia protestu pisemnego lub innej pisemnej sprawy spornej 

rozstrzygnięcie w sprawie protestu wydaje niezwłocznie organizator, nie później niż 48 

h po zgłoszeniu.  

o Instancją odwoławczą od decyzji organizatora jest Jury d'Appel składające się  

z zawodników uczestniczących w rozgrywkach (z wyjątkiem zainteresowanych, 

których sprawa dotyczy), przedstawiciela organizatora i sędziego. Decyzja musi być 

podjęta przynajmniej w 3 osobowym składzie. Termin spotkania ustala organizator. 

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

aktualnych reguł lokalnych pola golfowego ZAWARCIE na dzień rozgrywania meczu. 

o Organizator zastrzega sobie możliwość interpretacji regulaminu wykorzystując Reguły 

Golfa oraz regulacje PZG. 

o Wszystkie informacje, terminarze będą dostępne na stronie www.golfzawarcie.pl 
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