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Regulamin Zawodów 
Citi Handlowy Mistrzostwa Polski Par 

Kalinowe Pola Golf Club 

14-16 września 2012 

 

1. Uprawnieni do gry w turnieju: 

a) Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2012 – ust. 2 pkt a). 

2. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia drużyn do turnieju: 

a) W turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 72 drużyny, w tym drużyny zakwalifikowane 

z „dzikimi kartami”. 

b) Każda drużyn składa się z 2 zawodników. 

c) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.gms.pzgolf.pl do 31 sierpnia 2012 r. 

d) Kwalifikacje do turnieju nastąpią wg kolejności rosnącej wartości HCP drużyn  

i zarejestrowanych wpłat. Zarząd PZG zastrzega sobie prawo do przyznania 3 „dzikich 

kart” do turnieju. 

e) Opłaty wpisowe przyjmowane są do 31 sierpnia 2012 r.: 

Opłaty wpisowe 

Juniorzy z PZG 150 zł 

Zawodnicy z PZG 360 zł 

Juniorzy spoza PZG 200 zł 

Zawodnicy spoza PZG 600 zł 

f) Rachunek wpłaty:     

Nazwa rachunku:      Polski Związek Golfa 

Al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa 

Bank:                         Pekao S.A. 

Nr rachunku:        IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684 

                                      SWIFT - PKOPPLPW 

Opis wpłaty: „Imiona i nazwiska” - opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski Par 

3. Potwierdzenie lub rezygnacja z uczestnictwa w turnieju: 

a) Drużyna jest zobowiązana potwierdzić swój udział w turnieju do godziny 15:00  

13 września 2012 r. W przypadku braku potwierdzenia opłata wpisowa uiszczona nie    

podlega zwrotowi.  

b) Potwierdzenie udziału w turnieju można zrobić w następujący sposób: 

 telefonicznie pod nr 664-316-511 od 10 do 13 września 2012 r., 

http://www.gms.pzgolf.pl/
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 osobiście w dniu treningowym od godziny 10.00 do 15.00 w Biurze Zawodów. 

c) Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju wg zapisu Regulaminu Głównego GMS  

2012 - ust. 5. 

4. Forma turnieju; tees, klasyfikacje: 

a) Turniej 3-dniowy: 

 14 września - I runda rozgrywana będzie w formacie fourball stroke play,  

 15 września - II runda rozgrywana będzie w formacie fourball stroke play, 

 CUT – wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2012 – 

ust. 12, 

 16 września - III runda rozgrywana będzie w formacie foursome stroke play. 

b) Na wynik końcowy drużyny składa się suma uzyskanych rezultatów w wyżej  

wymienionych formatach. 

c) Tee - turniejowe PZG: 

 długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości  

dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA), 

 długość pola dla kobiet oraz chłopców urodzonych w roku 2000 lub później      

(czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską     

Federację Golfa (EGA). 

d) Dogrywka: 

 w przypadku remisu o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej 

śmierci” w formacie foursome stroke play na dołkach wskazanych przez Komitet 

Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce wezmą udział więcej niż 

2 drużyny, dogrywka będzie rozgrywana aż zostanie wyłoniony zwycięzca. Kolejne 

miejsca zajmą drużyny według kolejności ich wyeliminowania z dogrywki.                 

W przypadku, gdy 2 lub więcej drużyn zostanie wyeliminowanych z dogrywki po tym 

samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy 

wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 

18 dołek pola ostatniej rundy. 

 o zajęciu 2 i 3 miejsca rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik brutto 

w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola 

ostatniej rundy. 

 od miejsca 4, w razie uzyskania przez drużyny identycznych, łącznych wyników  

w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.  

5. Zwycięzcy turnieju: 

a) Zwycięzcy turnieju Mistrzostw Polski Par otrzymują następujący tytuł: 

   I miejsce – Mistrz Polski Par, 

  II miejsce – I Wicemistrz Polski Par, 

 III miejsce – II Wicemistrz Polski Par. 

b) Nagroda dla najlepszej kobiecej drużyny.   

c) Nagroda dla najlepszej mieszanej drużyny. 


