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Regulamin Zawodów 

Citi Handlowy VI Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów  

Lisia Polana Golf Club 

25-27 czerwca 2019 

Ranking PZG – Klubowy Puchar Polski Juniorów 

 
1. Uprawnieni do gry w turnieju 

a. Zawodnicy, wg ust. 2 pkt. a) Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2019 - 

juniorzy i juniorki posiadający HCP 36,0 lub niższy. 

b. Juniorzy i Juniorki urodzeni w latach 2001-2006 r. z opłaconą składką członkowską w PZG 

do dnia 15 maja 2019 r. jako członkowie danego klubu macierzystego. 

c. W celu zakwalifikowania się do drużyny, zawodnik jest zobowiązany przed rundą 

treningową uczestniczyć w co najmniej jednym turnieju zaliczanym do rankingu 

juniorskiego PZG w 2019 r. lub być zarejestrowanym w PZG od 2018 r. 

 

2. Rejestracja, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju 

a. W turnieju może wziąć udział nieograniczona liczba drużyn z jednego klubu. 

b. Każda drużyna składa się z 3 zawodników.   

c. W trakcie trwania turnieju drużynę musi reprezentować 2 zawodników, w przeciwnym 

razie drużyna podlega dyskwalifikacji.  

d. Zawodnik, który zostanie zgłoszony do danej drużyny w dniu rejestracji, zostaje do niej 

przypisany na czas trwania turnieju.  

e. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.polishchampionships.pl do 18 czerwca 2019 r. 

f. Potwierdzeniem udziału drużyny jest wniesienie opłaty wpisowej na rachunek Polskiego 

Związku Golfa oraz zgłoszenie składu drużyn na adres turnieje@polski.golf do 18 czerwca 

2019 r. Kapitan drużyny ma prawo do zmiany 1 osoby ze zgłoszonego składu drużyny, do 

godz. 15:00 dnia treningowego. 

g. Opłata wpisowa za drużynę wynosi 720 zł. 

h. Rachunek wpłat: 

 Nazwa rachunku:   Polskie Związek Golfa 

   Al. Jerozolimskie 65/79 

   00-697 Warszawa 

Bank:    PKO S.A. 

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

     SWIFT - PKOPPLPW 

http://www.polishchampionships.pl/
mailto:turnieje@polski.golf
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 Opis wpłaty: „Nazwa Klubu i nr drużyny (w przypadku większej liczby drużyn zgłoszonych 

przez jeden klub) – opłata wpisowa za Klubowe Mistrzostwa Polski 

Juniorów”. 

i. Lista zakwalifikowanych drużyn ogłoszona będzie na stronie www.polishchampionships.pl 

na 3 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. 

 

3. Tee  

a. długość pola dla juniorów 5589 metrów – (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA), 

b. długość pola dla juniorek 4758 metrów – (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA). 

 

4. Kapitan drużyny 

a. Funkcję kapitana może pełnić wyłącznie członek danego klubu lub członek PGA Polska.  

b. Każdego dnia zawodów kapitan zobowiązany jest do: 

 wyznaczenia składu drużyny oraz osoby upoważnionej do udzielania porad pozostałym 

członkom drużyny;  

 przekazania do Biura Zawodów do godziny 15.00, 24 czerwca 2019 r., listy zawodników 

rywalizujących w grze pojedynczej oraz drużynowej; 

 przekazania do Biura Zawodów, nie później niż 30 min od ogłoszenia wyników, 

kolejności startów zawodników w meczach pojedynczych lub drużynowych, podczas 

następnej rundy turniejowej; 

 wyznaczenia kolejności startu osób reprezentujących drużynę w przypadku rozgrywania 

dogrywki. 

 

4. Format turnieju 

a. Turniej trwać będzie 3 dni i zostanie rozegrany na 18-dołkach: 

 25 czerwca – Single stroke play brutto i texas scramble stroke play brutto. Na podstawie 

sumy wyników drużyny zostaną podzielone na grupy wg. kolejności zajętych miejsc. 

Utworzona zostanie jedna grupa składająca się z 8 drużyn, kolejne grupy będą liczyć po  

4 drużyny. W przypadku remisów o wyższym miejscu drużyny decyduje niższy wynik 

uzyskany w formacie single stroke play brutto. W przypadku dalszego remisu  

o kolejności rozstrzygnie „countback”, w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18,  

16-18, 18 dołek. W poszczególnych grupach drużyny rywalizują o miejsca od 1 do 8;  

9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28 itd. 

 26 czerwca rano – drużyny, które zajęły miejsca 1-8 rywalizują w formacie single match 

play brutto według schematu znajdującego się w załączniku nr 1. Pozostałe drużyny  

rywalizują w formacie texas scramble match play brutto w grupach wg. schematu  

znajdującego się w załączniku nr 2. Kapitan przyporządkowuje każdemu z zawodników 

swojej drużyny numer od 1 do 3. Zawodnicy będą rywalizować w formacie texas 

scramble match play brutto w systemie rotacyjnym. Na 1 dołku grać będą zawodnicy  

http://www.polishchampionships.pl/
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z nr 1 i 2, 2 dołek zawodnik nr 2 i 3, 3 dołek zawodnik nr 3 i 1, 4 dołek zawodnik nr 1 i 2, 

5 dołek zawodnik nr 2 i 3, 6 dołek zawodnik nr 3 i 1 itd. Każdy z zawodników może 

maksymalnie zagrać 12 dołków, a przy następnych 6 może pomagać drużynie. Mecz 

musi zakończyć się zwycięstwem jednej z drużyn. Jeżeli po rozegraniu 18 dołków mecz 

nie jest rozstrzygnięty, gra jest kontynuowana w formacie shootout hole na dołku 

wskazanym przez komitet turnieju. Każdy z zawodników z drużyny oddaje po jednym 

uderzeniu z wyznaczonego miejsca. Drużyna, której piłka znajdować się będzie bliżej 

dołka wygrywa dogrywkę. Po rozstrzygnięciu pojedynczego meczu, zawodnicy nie mogą 

kontynuować gry i muszą zejść z pola pod rygorem dyskwalifikacji.  

 26 czerwca po południu – drużyny z grupy 1-8 rywalizują wg. schematu znajdującego się  

w załączniku nr 1 w formacie single match play brutto.  

 27 czerwca – wszystkie mecze rozgrywane są w takim samym formacie w jakim  

drużyny rywalizowały dzień wcześniej. 

b. Wynik zakończonego meczu musi być przekazany osobiście lub telefonicznie do Biura 

Zawodów przez zwycięzcę niezwłocznie po jego zakończeniu. 

 

5. Poddawanie meczu 

Drużyna poddająca kolejny, przypadający jej mecz musi przekazać o tym pisemną informację 

bezpośrednio do Biura Zawodów w terminie do godziny od momentu zejścia z pola. 

Niezastosowanie się do powyższego obowiązku będzie skutkowało wymierzeniem kary 

walkoweru i nie otrzymaniem punktów rankingowych. 

 

6. Zwycięzcy turnieju 

Zwycięzcy turnieju Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów otrzymują następujące tytuły: 

a. I miejsce – Klubowy Mistrz Polski Juniorów 

b. II miejsce – I Klubowy Wicemistrz Polski Juniorów 

c. III miejsce – II Klubowy Wicemistrz Polski Juniorów 

 

Załącznik nr 1 

Grupa składająca się z 8 drużyn 

II dzień mecz    
ranny 

II dzień mecz                                 
popołudniowy 

III dzień 

MECZ A 

1 vs 8  

MECZ E 

Zwycięzcy meczu 

A i D 

Zwycięzcy meczu E i F 

miejsce 

1 lub 2  

MECZ B 

2 vs 7  

MECZ F 

Zwycięzcy meczu 

B i C 

Pokonani w meczu E i F    
miejsce 

3 lub 4  



 

4 
 

MECZ C 

3 vs 6  

MECZ G 

Pokonani w meczu 

A i D 

Zwycięzcy meczu G i H    
miejsce 

5 lub 6  

MECZ D 

4 vs 5  

MECZ H 

Pokonani w meczu 

B i C 

Pokonani w meczu G i H 
miejsce 

7 lub 8 

Załącznik nr 2 

Grupa składająca się z 4 drużyn 

II dzień mecz ranny III dzień 

MECZ A 
1 vs 4 

Zwycięzcy 
A vs B 

MECZ B 
2 vs 3 

Pokonani 
A vs B 

 
 


