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„WILANÓW GREENSOME” 

Regulamin Turnieju Zakończenia Sezonu 2018 

Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie 
 

Termin: 4 listopada 2018 (niedziela) 

Miejsce:  Sobienie Królewskie G&CC (Pole) 

Format:  18 dołków, Greensome (w parach), Stroke Play netto 

Zgłoszenia: indywidualne i w parach 

wyłącznie mail:  turnieje@royalgolf.org 

termin zgłoszeń upływa 2 listopada 2018 (piątek) o godz. 12:00 

Komitet: Komitet Turniejowy KKGwW 

Start: godz. 9:00 – obowiązkowa odprawa dla wszystkich 
godz. 9:00 – start pierwszej grupy 

 

Reguły rozgrywania Turnieju 

1. Uprawnieni do gry są wszyscy gracze. Handicap gry dwuosobowych zespołów jest obliczany na 
podstawie aktualnych handicapów EGA graczy, dostępnych w systemie Eagle PZG. Gracze, którzy są 
niezarejestrowani w systemie Eagle PZG, mogą uczestniczyć w turnieju z handicapem gry 0 (zero). 

2. W turnieju uczestniczą zespoły dwuosobowe. Jedynym ograniczeniem jest różnica handicapów EGA 
partnerów, która nie może być większa niż 20 (to ograniczenie nie dotyczy graczy 
niezarejestrowanych w systemie Eagle). Jeśli różnica handicapów EGA partnerów jest większa, 

wówczas dla osoby o wyższym handicapie przyjmuje się handicap EGA o 20 wyższy od handicapu 
partnera z niższym handicapem. 

3. Do udziału w turnieju mogą zgłaszać się zarówno zespoły, jak i pojedynczy gracze. Po zakończeniu 
przyjmowania zgłoszeń Komitet utworzy zespoły z graczy zgłoszonych pojedynczo. 

4. Mężczyźni grają z żółtych, a kobiety i juniorzy urodzeni w 2006 lub później z czerwonych tee. 

5. Turniej rozgrywany jest w formacie Greensome: 

- obaj partnerzy z zespołu otwierają dołek swoimi piłkami, po czym wybierana jest lepsza piłka, a 



 

Strona 2 z 2 

kolejne uderzenie należy do drugiego gracza z zespołu, po czym dalej grają naprzemiennie jedną, 

wybraną piłką, aż do ukończenia dołka 

- uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry 

- na karcie zapisywana jest liczba uderzeń brutto zespołu na każdym dołku 

6. Wyniki zespołów liczone są według stroke play netto po uwzględnieniu handicapu gry zespołu, który 
liczony jest jako suma 60% handicapu gry zawodnika o niższym handicapie i 40% handicapu gry 
zawodnika o wyższym handicapie. 

7. Wszystkie zespoły zostaną przed startem przydzielone do jednej z dwóch drużyn: Białej lub 
Czerwonej, tak aby siły obu drużyn były jak najbardziej wyrównane. Przydział należy do Komitetu 
Turniejowego i jest nienegocjowalny. 

8. Uczestnicy powinni w miarę możliwości dostosować kolorystykę swojego stroju do koloru drużyny, do 

której zostali przydzieleni (Białej lub Czerwonej). 

9. Turniej wygrywa ta z dwóch drużyn (Biała lub Czerwona), której 15 najlepszych zespołów osiągnie 
sumarycznie lepszy (niższy) rezultat stroke play netto. Uwaga: liczba zespołów liczonych do wyniku 

drużyny może zostać zmieniona przez Komitet Turniejowy zależnie od liczby uczestników i zostanie 
potwierdzona na odprawie przed startem. 

10. W Turnieju nagrodzone zostaną dodatkowo 3 zespoły dwuosobowe (2 najlepsze z drużyny zwycięskiej 
i 1 najlepszy z drużyny przegranej), pod warunkiem posiadania w swoim składzie przynajmniej 

jednego członka Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie. 

11. W przypadku remisu o wygranej zespołu decyduje niższy handicap gry zespołu, a w przypadku 
identycznego wyniku i identycznego handicapu decyduje reguła countback, tzn. lepszy wynik 
częściowy w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków (10-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 
3 dołki (16-18), ostatni 18 dołek. 

12. Przewidziane są również indywidualne konkursy dodatkowe: Nearest to the Pin oraz Longest Drive. 

13. Turniej ma charakter rekreacyjno-integracyjny, ale rozgrywany jest wg obowiązujących Reguł Gry w 
Golfa zatwierdzonych przez R&A Rules Limited oraz wg Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez 
Komitet Turniejowy. W razie wątpliwości związanych z zastosowaniem reguł golfowych drużyna 

powinna zagrać piłkę prowizoryczną, dokończyć dołek dwoma piłkami zapisując obydwa wyniki, a 
sytuację wyjaśnić z Komitetem Turniejowym podczas oddawania karty wyników. 

14. Po opublikowaniu listy startowej pod rygorem dyskwalifikacji niedozwolone są zmiany składu 
i kolejności startu grup. W przypadku rezygnacji zawodników decyzje obejmujące konieczne zamiany 

podejmuje wyłącznie Komitet. 

15. Dozwolone jest używanie elektronicznych mierników odległości pod warunkiem, że nie mogą być one 
stosowane do innych pomiarów, takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek 
wiatru 

16. Dozwolone jest korzystanie z dostępnych pojazdów dopuszczonych przez Władze Pola. 

17. Protesty można zgłaszać przed oddaniem karty wyników, decyzje Komitetu są ostateczne. 

18. Opłaty turniejowe będą opublikowane na stronie: www.royalgolf.org w dniu rozpoczęcia rejestracji na 

Turniej. 

19. Lista startowa wraz z podziałem na zespoły zostanie ogłoszona 2 listopada (piątek) do godz. 23.59 na 
stronie www.royalgolf.org. Lista będzie dostępna w recepcji Pola w dniu rozegrania Turnieju 

20. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane przez Komitet Turniejowy wyłącznie w 

zakresie niezbędnym do organizacji Turnieju na podstawie zgody wyrażonej przez graczy przy ich 

rejestracji w systemie Eagle2. 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Turniejowego. 

KONIEC 
 

 

http://www.royalgolf.org/

