
 

TEAM CUP ZAWARCIE 2023 

I. W zawodach bierze udział 8 drużyn składających się z 3 zawodników plus 1 rezerwowy*. 

Rozgrywki odbędą się przy zgłoszeniu minimum 4 drużyn. 

II. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa  

w rozgrywkach drużynowych oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.  

III. Organizator turnieju: Pole Golfowe ZAWARCIE. 

IV. TEE STARTOWE: 

1) CZERWONE – kobiety i mężczyźni urodzeni 1953 i wcześniej; 

2) ŻÓŁTE – pozostali zawodnicy;  

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

i godzina wpłaty. Organizator ma prawo przyjąć więcej drużyn oraz stworzyć listę drużyn 

rezerwowych. 

VI. OPŁATY:  

o 300 zł od drużyny; 

o Zawodnicy nieposiadający 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 3 następujących formatach:  

o STROKE PLAY BRUTTO  

o STROKE PLAY NETTO GRY 

o 1 match-play ½ NETTO (max 36 HCP)  

IX. PUNKTACJA:  

o W meczu: zawodnik za zwycięstwo otrzyma 1 pkt dla drużyny, 0,5pkt za remis, 0 pkt 

za przegraną, 

o Drużyna otrzyma 1 pkt za zwycięstwo, 0,5pkt za remis, 0 pkt za przegraną. 

X. Każda drużyna wyznacza swojego Kapitana, który jest zobowiązany i uprawniony do: 

o  wyznaczenia 3-osobowego składu drużyny; 
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o decydowania o kolejności startu poszczególnych zawodników.  Jeżeli do wyznaczonej 

godziny Kapitan nie przekaże listy startowej, zawodnicy będą ̨ ustawieni 

automatycznie wg. handicapu od najniższego do najwyższego; 

o przekazania wyniku meczu do Recepcji Pola Golfowego ZAWARCIE, nie później niż do 

godz. 20.00 dnia, w którym został rozegrany mecz; 

o wyznaczenia osób, które będą reprezentować drużynę w przypadku rozgrywania 

dogrywki; 

o wyznaczenia jednego doradcy drużyny (może wyznaczyć siebie, jeśli w tym czasie nie 

rozgrywa swojego meczu). 

XI. Mecz pomiędzy drużynami odbywa się w następujący sposób.  

o Kapitan drużyny wyznacza swoich zawodników do gry z przeciwnikiem wpisując ich 

na kartę zgłoszeniową, którą po wypisaniu pozostawia osobiście w recepcji pola lub 

przesyła na email - biuro@golfzawarcie.pl  lub SMS 603 630 710 najpóźniej 1-go dnia 

danego miesiąca do godz. 20.00.  

 1 miejsce zawodnik grający BRUTTO  

 2 miejsce zawodnik grający NETTO 

 3 match play ½ NETTO 

 Organizator max 2-go dnia miesiąca do godz. 20.00 informuje kapitanów jak 

wyglądają pary meczowe, poprzez SMS lub telefonicznie. Informacje te 

dostępne będą również na stronie www.golfzawarcie.pl . 

 W ten sposób sparowani przez kapitanów zawodnicy grają ze sobą  

w wyznaczonym systemie. Zaleca się by grać drużynowo w jednym 

uzgodnionym terminie, jednakże za zgodą obu drużyn zawodnicy mogą 

rozgrywać mecze parami podając wynik do swojego kapitana, który następnie 

podaje wynik końcowy do organizatora. 

o Ustalenie terminu spotkania 

 Kapitanowie lub zawodnicy samodzielnie ustalają wspólnie terminy spotkań,  

z którą drużyną mają grać w danej rundzie (kolejność spotkań na początku 

rozgrywek przedstawi organizator)  

 W przypadku braku możliwości ustalenia terminu wspólnego dla obu drużyn 

lub poszczególnych meczy, organizator ustala termin obligatoryjny ostateczny 

- będzie to godz. 11:00 w ostatnią niedzielę miesiąca. W przypadku zajętego 

pola – turniej lub impreza zamknięta - ostateczny termin przypadać będzie na 

sobotę godz. 11.00, piątek godz. 14.00. 

XII. System rozgrywek / terminarz. 

o Drużyny zostają podzielone na dwie grupy, w których grają każdy z każdym (3 rundy – 

kwiecień, maj, czerwiec); 

o PÓŁFINAŁY - drużyny 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 - sierpień); 

mailto:biuro@golfzawarcie.pl
http://www.golfzawarcie.pl/
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o Drużyny wygrywające swoje półfinały zagrają o 1 miejsce, przegrani o 3 miejsce  

(1 runda wrzesień) 

o W przypadku zgłoszenie mniejszej liczby drużyn niż 8 system rozgrywek może ulec 

zmianie po konsultacji z drużynami. 

XIII. Postanowienia końcowe: 

1) Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

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

2) KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

o Faza grupowa - o zwycięstwie w grupie decyduje suma dużych punktów drużyny,  

w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje: 

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

2. mała tabela między zainteresowanymi 3 drużynami; 

3. liczba małych punktów wszystkich zawodników we wszystkich 

spotkaniach w grupie; 

4. najmniejsza suma HCP dokładnego: drużyny (3 zawodników), 

następnie dwóch (2) z najniższym dokładnym HCP i najniższy HCP 

dokładny  

w drużynie grający w ostatnim spotkaniu. 

o Faza pucharowa – w przypadku remisu odbędzie się dogrywka na dołku „49” do 

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

1. W dogrywce bierze udział para, która jako ostatnia zakończyła mecz. 

2. Zawodnicy grają dołek „49” systemem stroke play brutto.  

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

4. W trzeciej próbie zawodnicy wyłaniają zwycięzcę poprzez rozegranie 

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

o *REZERWOWY – to nowy zawodnik zgłoszony oficjalnie do drużyny, zgłoszony  

w momencie zgłaszania składu na daną rundę. O wprowadzeniu rezerwowego 

kapitan informuje organizatora i przede wszystkim kapitana drużyny przeciwnej. 

Drużynom przysługuje tylko po jednym REZERWOWYM. Rezerwowy może grać w 

dalszych rundach jako pełnoprawny zawodnik drużyny. 

o W przypadku gdy jedna z drużyn dokonała zmiany zawodnika druga 

drużyna, jeśli przekazała już skład i rozpiskę do organizatora może go 

zmienić przed rundą, ma na to 24 godz. od otrzymania informacji o 

dokonanej zmianie przez drużynę przeciwną.  

o W przypadku gdy drużyna po zgłoszeniu we wcześniejszej rundzie posiada  

w składzie 4 zawodników, przekazując skład informuje organizatora oraz 

przeciwników, których 3 zawodników będzie reprezentować ich w danym 

meczu / rundzie. 
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3) Drużynę może reprezentować 1 zawodnik w danym meczu. W przypadku 

nieobecnych uznaje się, że przegrali a obecni zawodnicy wygrali swoje spotkania, w 

formacie którym mieli uczestniczyć.  

4) Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w sezonie 2023 r. 

5) W przypadku zgłoszenia protestu pisemnego lub innej pisemnej sprawy spornej 

rozstrzygnięcie w sprawie protestu wydaje niezwłocznie organizator, nie później niż 

48 po zgłoszeniu.  

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

z wszystkich kapitanów (z wyjątkiem kapitana/ów drużyn/y której sprawa dotyczy).  

drużyn uczestniczących w turnieju, przedstawiciela organizatora i sędziego. Decyzja 

musi być podjęta przynajmniej w 3 osobowym składzie. 

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

regulaminu ogólnego turniejów ZAWARCIE oraz aktualnych reguł lokalnych pola 

golfowego ZAWARCIE na dzień rozgrywania meczu. 

8) Organizator zastrzega sobie możliwość interpretacji regulaminu wykorzystując Reguły 

Golfa oraz regulacje PZG. 

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

 

  ZGŁOSZENIE DRUŻYNY do RUNDY: 

LP FORMAT NAZWISKO i IMIĘ 

1 STROKE PALY BRUTTO  

2 STROKE PLAY NETTO  

3 MATCH PLAY ½ HCP  

 

 

 

 

 

http://www.golfzawarcie.pl/
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            ZGŁOSZENIE DRUŻYNY do ROZGRYWEK TEAM CUP 2023: 

NAZWA DRUŻYNY:  

LP IMIĘ NAZWISKO 

1   

2   

3   

4*  
 

 

4* - Zawodnik rezerwowy może być zgłoszony później zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 


