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Regulamin Turnieju „Wiosenny Texas” 

Royal Golf Club Wilanów 
 

Idea turnieju: Turniej klubowy RGCW rozpoczynający sezon 2015.  

Start: 6 kwietnia 2015 o godz. 10.00 

Miejsce:  Pole Golfowe First Warsaw Golf & Country Club, Rajszew 

Opłaty: 210pln Wilanów; 290 pln gracze spoza Rajszewa i Wilanowa 

Format:  18 dołków Texas Scramble w drużynach dwuosobowych 

 Strokeplay brutto 

Strokeplay netto (35% niższego HCP + 15% wyższego HCP graczy drużyny) 

 6 otwarć każdego z graczy 

Zgłoszenia: recepcja Klubu w Rajszewie 

 termin zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2015 o godz. 12:00 

Nagrody:  I miejsce brutto – medale i nagrody rzeczowe 150pln 

I, II i III miejsce netto – medale i vouchery 150pln, 100pln, 50pln 

Drużyna nagrodzona w klasyfikacji „brutto” nie jest nagradzana w klasyfikacji 

„netto” 

Komitet: Beata Okrasa, Darek Okrasa, Ireneusz Osiński, Ela Ptasińska 

Limity: Wiek graczy – minimum 16 lat ukończone w dniu rozgrywania turnieju 

Gracze z nieaktywnym lub bez hcp grają z hcp 0 

Posiadacze Zielonej Karty grają z hcp 36 

 liczba drużyn – 36 (obowiązuje kolejność zgłoszeń) 

Reguły rozgrywania Turnieju 

1. Drużyna składa się z dwóch osób. Jedna z nich jest Kapitanem drużyny. Kapitan podejmuje ostateczne decyzje i jest 

odpowiedzialny za zapisywanie wyników drużyny. Każda z drużyn posługuje się jedną kartą wyników. 

2. Markerem drużyny jest Kapitan drugiej drużyny grającej w tej samej grupie. 

3. Uprawnieni do gry są wszyscy posiadacze karty HCP PZG lub Zielonej Karty. W przypadku, gdy handicap gracza nie jest 

aktywny w systemie PZG Eagle, gracz może uczestniczyć w turnieju z handicapem gry 0 (zero).  

4. Zasady gry: 

- Mężczyźni grają z żółtych, a kobiety i juniorzy z czerwonych tee 

- Każdy gracz drużyny uderza swoją piłkę z obszaru tee  

- Po zagraniu obu graczy Kapitan drużyny wybiera jedną z dwóch piłek i zaznacza jej pozycję kołeczkiem tee lub innym 

znacznikiem. Druga piłka zostaje podniesiona 

- Każdy z graczy wykonuje kolejne uderzenie swoją piłką z zaznaczonego miejsca 

- Kolejność uderzeń graczy drużyny jest dowolna 

- Przed uderzeniem piłka może być podniesiona, oczyszczona i odłożona nie bliżej dołka i nie dalej niż na długość 

złożonej karty wyników od oryginalnego położenia wybranej piłki.  

- Po zagraniu przez obu graczy swoich piłek, Kapitan drużyny ponownie wybiera jedną z dwóch piłek i procedura się 

powtarza, łącznie z puttowaniem, aż do wbicia piłki do dołka przez jednego z graczy 

- Na karcie wyników zapisywana jest liczba uderzeń (brutto) drużyny na poszczególnych dołkach 

- W trakcie rundy każdy gracz drużyny musi wykonać co najmniej sześć otwarć na dowolnych dołkach 

- Kapitan zaznacza otwarcia na karcie wyników wpisując inicjały gracza w kolumnie obok 

- W przypadku braku zadanej liczby otwarć przez każdego z graczy drużyna zostanie zdyskwalifikowana 

- Dla przyspieszenia tempa gry wolno dobijać piłkę na greenie, jeśli po wykonaniu putt’a piłka zatrzyma się nie dalej niż 

odległość dwóch stóp od dołka. Jeśli putt kolejnego gracza wpadnie do dołka, uznaje się niższy wynik. 

5. Wynik netto obliczany jest po odjęciu handicapu gry drużyny od wyniku brutto drużyny. Handicap gry drużyny 

obliczany jest jako suma: 35% hcp gry gracza o niższym hcp dokładnym i 15% hcp gry gracza o wyższym hcp 

dokładnym.  
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6. W przypadku remisów decyduje lepszy wynik brutto na dołku od 18-ego dołka wstecz. Jeśli ta reguła nie wyłoni 

zwycięzcy, Komitet zarządza losowanie. 

7. Należy unikać wolnej gry. W przypadku wolnej gry (odległość do poprzedniej grupy większa niż jeden dołek) 

obowiązuje przepuszczanie grupy grającej z tyłu. 

8. Przed rozpoczęciem gry każdy gracz musi posiadać pitchfork. Należy naprawiać divot’y oraz pitchmark’i na greenie. 

9. Dozwolone jest używanie elektronicznych mierników odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych 

wartości, takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. 

10. Dozwolone jest korzystanie z podpowiedzi caddiego oraz gracza własnej drużyny. 

11. Gracze powinni uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu zdawania 

kart i obliczeniu wyników przez Komitet. 

12. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczania nagród, puchary pozostają do odebrania w miejscu wskazanym 

przez Komitet, a nagrody rzeczowe przechodzą na rzecz kolejnej drużyny w klasyfikacji. 

13. Lista startowa wraz z podziałem na grupy i dołki startowe drużyn zostanie ogłoszona w przeddzień Turnieju o godz. 

20.00 na stronie www.royalgolf.org. Lista będzie dostępna w recepcji Pola w dniu rozegrania Turnieju  

14. Protesty można zgłaszać przed zdaniem karty wyników, decyzje Komitetu są ostateczne. 
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