
 

 Regulamin generalny  

Mistrzostwa Klubowe 

Toya Golf&CC 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Turniej rozgrywany jest na polu 18 dołkowym Toya Golf &CC . 

2. Limit wieku:  bez ograniczeń. 

3. Limit HCP: brak. 

4. Wyniki z rundy graczy z HCP powyżej 36 będą przeliczane jak przy HCP 36. 

5. Grupy startowe ustalane będą przez organizatorów turnieju, listy startowe umieszczane będą 

na stronie internetowej Toya Golf oraz na Funpage’u Toya Golf na Facebook’u w dzień poprzedzający 

turniej do godziny 20:00. 

6. Gracze nie posiadający ważnego/aktywnego HCP w bieżącym sezonie przy starcie w turnieju 

będą liczeni w turnieju z HCP 0. 

7. Gracze niezrzeszeni w Polskim Związku Golfa muszą przedstawić inny dowód potwierdzający ich 

aktualny HCP, jeżeli nie dostarczą dokumentu, będą liczeni w turnieju z HCP 0. 

8. Rodzaj startu w turnieju będzie ogłaszany wraz z listą startową w dniu poprzedzającym zawody. 

9. Flight’y 3-4 osobowe ustalane będą przez Organizatorów turnieju. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 HARMONOGRAM 

 
MISTRZOSTWA KLUBOWE TOYA GOLF & CC 2018 – 20 październik (sobota) I runda 
21 października (niedziela) II runda 
 

ZASADY GRY 

1. Zawody rozgrywane będą w formatach: 

Format główny: Strokeplay brutto, w którym nagradzane będą trzy pierwsze miejsca określone jako 

Mistrz Klubu / Wicemistrz Klubu / II Wicemistrz Klubu 

Dodatkowo Stableford netto z ¾ HCP na 18 dołkach w następujących kategoriach 

NAJLEPSZA Kobieta/Mężczyzna/Senior/Junior 

Aby być klasyfikowanym w głównym formacie, gracz zobowiązany jest uzyskać prawidłowy wynik z I 

jak i II rundy. 

 

2. Starty z tee: 

· kobiety: czerwone 

· mężczyźni: żółte 

3. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmian: 

-zasad lokalnych  

4. Maksymalny HCP GRY – Mężczyźni:43 / Kobiety: 45 

5. Używanie wózków elektrycznych, meleksów oraz zatrudnianie caddy’ego – dozwolone  

(w wyjątkowych sytuacjach powyższa zasada może ulec zmianie). 

6. Aby uzyskać poprawny łączny wynik w Mistrzostwach Klubowych wymagane jest 

rozegranie dwóch rund 20-21 października. 

7. Podczas Mistrzostw obowiązywać będą dodatkowe zasady lokalne, najpóźniej ogłoszone 

dzień przed I rundą wraz z opublikowaniem listy startowej. 

 

NAGRODY* I PUNKTACJA GENERALNA: 

 

1. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w obu formatach -  patrz punkt „Zasady Gry” 

2. Przewidziane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców dołków konkursowych typu Longest Drive, 

Nearest to the Pin, HOLE IN ONE, Hit the Green oraz inne konkursy ustalone najpóźniej na dzień 

trwania rundy turniejowej. 

 

 

 



 
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz 

według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZNALEŹĆ MOŻNA: http://pzgolf.pl/rules/ 

 

 

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą rejestracji online przez stronę 

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/2421/registration najpóźniej do 19.10.2018 do godz. 14:00, 

ewentualnie bezpośrednio w recepcji Toya Golf do 19.10.2018 do godziny 15:00 

 

Zapisy w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.  

2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turnieju jest wniesienie opłaty turniejowej przed 

swoim startem opłata turniejowa  + opłata Green Fee (adekwatna do posiadanego członkostwa, bądź 

dla gości). Ustalona jest łączna opłata za dwa dni Turnieju Mistrzostw Klubowych. Wysokość opłat 

będzie opublikowana na stronie www.toyagolf.pl 

 

-Opłata turniejowa zawiera posiłek w formie lunchu oraz prowadzenie i organizację turnieju. 

  

3. Nie stawienie się na starcie (NS) i nie powiadomienie o nieobecności recepcji skutkuje zmianą HCP 

zgodnie z zasadami przyjętymi w Polskim Związku Golfa.  

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującym od 25 maja 

2018 roku, biorąc udział w turnieju wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wizerunku poprzez 

upublicznianie zdjęć, danych osobowych sponsorom turnieju takich jak imię, nazwisko, telefon czy też 

adres mailowy. 

Toya Golf & CC zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym 

momencie trwania cyklu turniejów Grand Prix. 

http://pzgolf.pl/rules/
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/2421/registration

