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Regulamin Mistrzostw 2018 

Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie 
Termin: 8-9 września 2018  

Miejsce:  ČELADNA – PROSPER GOLF RESORT (Pole) 

Format:  2 x 18 dołków – turniej dwudniowy 

Kategorie rozgrywek: 

Kategoria  HCP Gracze  Punktacja Nagradzani 

Mistrz 0 - 54 mężczyźni należący do RGCW Stroke Play brutto 
3 graczy 
Mistrz otrzymuje puchar przechodni 

Mistrzyni 0 - 54 kobiety należące do RGCW Stroke Play brutto 
3 graczy 
Mistrzyni otrzymuje puchar przechodni 

Goście 0 - 36 gracze nie należący do RGCW Stableford netto 1 gracz 

Grupa HCP 1 0 - 18,4 członkowie RGCW Stableford netto 3 graczy 

Grupa HCP 2 18,5 - 26,4 członkowie RGCW Stableford netto 3 graczy 

Grupa HCP 3 26,5 - 36 członkowie RGCW Stableford netto 3 graczy 

Grupa HCP 4 37 - 54 członkowie RGCW Stableford netto 3 graczy 

Best Master Senior 0 - 54 
członkowie RGCW  
ur. w 1953 lub wcześniej 

Stableford netto 1 gracz 

Zgłoszenia:  strona internetowa http://pzgolf.pl/turnieje/lista-turniejow/ 
termin zgłoszeń upływa 6 września 2018 

Dyrektor Turnieju: ___________ 

Komitet:   Zarząd Klubu 

Reguły rozgrywania Turnieju 

1. Uprawnieni do gry są wszyscy gracze. Handicap gry zawodników jest obliczany na podstawie 
aktualnego handicapu EGA. Gracze, którzy nie mają aktywnego handicapu EGA, mogą uczestniczyć w 

turnieju z handicapem gry 0 (zero). 

2. Wyniki w głównych kategoriach „Mistrz” i „Mistrzyni” liczone są według punktacji Stroke Play brutto. 
W tych kategoriach klasyfikowani są wyłącznie członkowie RGCW. 

3. Mężczyzna będący członkiem Klubu, który uzyska najniższy wynik Stroke Play brutto otrzymuje tytuł 
Mistrza Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie 2018.  

4. Kobieta będąca członkiem Klubu, która uzyska najniższy wynik Stroke Play brutto otrzymuje tytuł 
Mistrzyni Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie 2018. 

5. Wyniki w kategorii „Goście” liczone są według punktacji Stableford netto przy uwzględnieniu pełnego 
handicapu gry. W tych kategoriach klasyfikowani są uczestnicy z handicapem EGA 0-36 nie należący 
do RGCW. 

6. Wyniki w kategoriach „Grupa HCP 1”, „Grupa HCP 2”, „Grupa HCP 3” i „Grupa HCP 4” liczone są 
według punktacji Stableford netto przy uwzględnieniu pełnego handicapu. W tych kategoriach 

klasyfikowani są członkowie RGCW z handicapem EGA w zakresie poszczególnych kategorii. 

7. Wyniki w kategorii „Best Master Senior” liczone są według punktacji Stableford netto przy 

uwzględnieniu pełnego handicapu gry. W tej kategorii klasyfikowani są wyłącznie członkowie RGCW 
urodzeni w 1953 roku lub wcześniej. 

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

http://pzgolf.pl/turnieje/lista-turniejow/
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9. Gracze, którzy otrzymają nagrody w głównych kategoriach „Mistrz” i „Mistrzyni” (Stroke Play 
brutto) nie są klasyfikowani w innych kategoriach. 

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

11. W przypadku remisu w głównych kategoriach „Mistrz” i „Mistrzyni” o zwycięstwie decyduje 
dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas 
ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka 

będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności 
odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce 
zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, 
o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik częściowy w następującej 
kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków (10-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki 
(16-18), ostatni (18) dołek pola ostatniej rundy. 

12. W przypadku remisu w pozostałych kategoriach wynik ustalany jest w oparciu o regułę „countback”, 

czyli uzyskany lepszy wynik częściowy w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków 
(10-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni (18) dołek pola ostatniej rundy 
przeliczony przez system PZG Eagle w odpowiedniej kategorii. 

13. W trosce o utrzymanie jednakowych warunków gry dla wszystkich uczestników, gracze klasyfikowani 
w głównych kategoriach „Mistrz” i „Mistrzyni” nie mogą korzystać z pojazdów golfowych.  

14. W trosce o tempo gry zaleca się podnoszenie piłki na dołku po przekroczeniu PAR dołka + 5 uderzeń. 

15. Po opublikowaniu listy startowej pod rygorem dyskwalifikacji niedozwolone są zmiany składu 
i kolejności startu grup. W przypadku rezygnacji zawodników i pozostania w grupie tylko jednej osoby 
decyzje obejmujące konieczne zamiany podejmuje wyłącznie Komitet. 

16. Każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa 
będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy odstęp od 
grupy poprzedzającej będzie większy niż jeden dołek par 4 lub par 5. Grupa nie zachowująca swojej 

pozycji będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest nadal „out of position”, 

grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien 
przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 
sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli 
którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę (złamanie Reguły 
6-7) i otrzyma on karę zgodnie z następującą zasadą: 

a. za pierwsze wykroczenie – kara 1 uderzenia 

b. za drugie wykroczenie – kara 2 uderzeń 
c. za trzecie wykroczenie – kara dyskwalifikacji z zawodów (Reg.32-1, Uwaga 2). 

17. 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. 

18. Dozwolony jest trening na polu przed oraz pomiędzy rundami. 

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

20. Gracze powinni uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się bezpośrednio po 
zakończeniu zdawania kart i obliczeniu wyników przez Komitet. W przypadku nieobecności na 
ceremonii wręczania nagród, puchary pozostają do odebrania w miejscu wskazanym przez Komitet, 
a nagrody rzeczowe mogą być inaczej rozdystrybuowane wśród graczy obecnych na ceremonii według 
decyzji Komitetu. 

21. Opłaty turniejowe i godzina rozpoczęcia będą opublikowane na stronie: www.royalgolf.org w dniu 
rozpoczęcia rejestracji na Turniej. 

22. Lista startowa wraz z podziałem na grupy i dołki startowe zostanie ogłoszona w przeddzień Turnieju 
do godz. 20.00 na stronie www.royalgolf.org. Lista będzie również dostępna w recepcji Pola w dniu 
rozegrania Turnieju. 

23. Komitet ma prawo do niedopuszczenia zawodnika do turnieju bez podana przyczyn. O decyzji 
niedopuszczenia Komitet poinformuje zawodnika najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju. 

24. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Komitet Turniejowy wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do organizacji Turnieju na podstawie zgody wyrażonej przez graczy przy ich rejestracji 
w systemie Eagle2. 

KONIEC 

http://www.royalgolf.org/

