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1. Uprawnieni do gry w turnieju 

a. Zawodnicy o statusie amatora do 21 roku życia: 

a. zrzeszeni w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę handicapową na 
dzień rejestracji do turnieju, wydaną przez PZG.  

b. Zawodnicy i zawodniczki w kategorii wiekowej: 

a. U21: 19-21 lata (ur. 2000-2002) 

b. Junior: 16-18 lat (ur. 2003-2005) 

c. Junior młodszy: 13-15 lat (ur. 2006-2008) 

2. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju: 

a. W turnieju może wziąć udział 144 zawodników oraz zawodnicy zakwalifikowani z „dzikimi 

kartami”. Organizator zastrzega sobie przyznanie 10 „dzikich kart”. 

b. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.pzgolf.pl.  

c. Opłata wpisowa wynosi 120 zł i przyjmowana jest do wyczerpania limitu miejsc na liście 

uczestników. 

d. Rachunek wpłat: 

 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: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa Audi Junior Tour Masters 2021 

e. Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg lokaty w rankingu Audi Junior Tour na dzień 14 września 

(po przeliczeniu rankingu po AJT Match Play). 

f. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana 22 września. 

3. Tee 

a. Długość pola dla zawodników w kat. U21: tee żółte – z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS. 

b. Długość pola dla zawodniczek w kat. U21: tee czerwone – z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS. 

c. Długość pola dla juniorów: tee żółte – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez 

Reguły Handicapowe WHS. 

d. Długość pola dla juniorek: tee czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez 

Reguły Handicapowe WHS. 

e. Długość pola dla juniorów młodszych: tee żółte – z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS. 

f. Długość pola dla juniorek młodszych: tee czerwone – z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS. 

 

4. Format turnieju 

a. U21, Juniorzy i Juniorzy Młodsi: 3-dniowy turniej rozgrywany na 54 dołkach (3 rundy po 18 

dołków) w formacie stroke play. 

b. HCP 36,1-54 (Juniorzy i Juniorzy Młodsi): 3-dniowy turniej rozgrywany na 27 dołkach (3 rundy 

po 9 dołków) w formacie stroke play max score (zastosowany limit uderzeń par +5). 

5. Rozstrzyganie remisów 

http://www.pzgolf.pl/
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W przypadku remisów klasyfikacja końcowa będzie ustalana w następujący sposób: 

 lepszy wynik stroke play brutto ostatniej rundy; 

 lepszy wynik na dołkach: 10-18; 13-18; 16-18; 18 dołku; 

 W razie braku rozstrzygnięcia, o wyższej pozycji będzie decydowała wartość HCP. 

 

6. Klasyfikacje: 

I. Klasyfikacje stroke play brutto: 
a) Główna (bez podziału na płeć i wiek); 
b) U21 Mężczyźni; 
c) U21 Kobiety; 
d) Juniorki; 
e) Juniorzy; 
f) Juniorki młodsze; 
g) Juniorzy młodsi; 
h) Łączna dla kat. wiekowych Junior i Junior Młodszy z grupy HCP 36,1 – 54, bez podziału na 

płeć. 
 

II. Klasyfikacja stroke play netto: 

a) Grupa A - +5,0 – 10,0; 

b) Grupa B – 10,1 – 15,0; 

c) Grupa C – 15,1 – 20,0; 

d) Grupa D – 20,1 – 36,0; 

e) Grupa E – 36,1 – 54; 
 

 
Uwaga: Klasyfikacje stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce 

(od 1 do 3) w danej kategorii wiekowej stroke play brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody 

za kategorię stroke play netto. Przepis ten nie dotyczy klasyfikacji generalnej. 


