
 Regulamin generalny  

Mistrzostw Klubu 

Wrocław Golf Club 2022 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Turniej rozgrywany jest na polu 18 dołkowym Wrocław Golf Club . 

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 Facebook’u, oraz w systemie Eagle w dzień poprzedzający turniej do godziny 20:00. 

6. Gracze nie posiadający ważnego/aktywnego HCP nie mogą brać udziału w turnieju. 

7. Gracze niezrzeszeni w Polskim Związku Golfa muszą przedstawić inny dowód potwierdzający 
ich aktualny HCP, jeżeli nie dostarczą dokumentu, nie będą mogli brać udziału w turnieju. 

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 WROCŁAW GOLF CLUB 2022 : 

• 8 październik (sobota) I runda 
- Start z 1 lub 2 tee (zależnie od ilości graczy) od godz. 8:00* 

   według handicapu 
- Od godz. 9:30 dołek cateringowy przy wejściu do recepcji klubu 
- Od godz. 12:30 Lunch w restauracji klubowej Magna 
- Ok godz. 19:00 publikacja tee Zme na rundę druga 

• 9 października (niedziela) II runda 
- Start z 1 lub 2 tee (zależnie od ilości graczy) od godz. 8:00* 

   według wyników z rundy 1 
- Od godz. 12:30 Lunch w restauracji klubowej Magna 
-  Ok godz. 17:30 ceremonia wręczenia nagród  

*Czas startu może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne 



ZASADY GRY 

1. Zawody rozgrywane będą w formatach: 

➢ Format główny wyłącznie dla członków Wrocław Golf Club*:                      

➢ Strokeplay bruao, w którym nagradzane będą trzy pierwsze miejsca określone jako: 
Mistrz Klubu / Wicemistrz Klubu / II Wicemistrz Klubu 

➢ Dodatkowo Stableford neao z ¾ HCP na 18 dołkach w następujących kategoriach: 
NAJLEPSZA Kobieta/Mężczyzna/Senior/Junior 

➢ Kategoria Open: Stroke Play Bruao dla gości 

  Mistrz Open 

 
Aby być klasyfikowanym w głównym formacie wymagane jest rozegranie dwóch rund  
8 i 9 października 2022. 

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). 

 
*Członkiem Klubu Wrocław Golf Club jest golfista, którego klubem macierzystym w Polskim Związku Golfa jest klub 
Wrocław Golf Club 

NAGRODY* I PUNKTACJA GENERALNA: 

1. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdym z formatów  -  patrz punkt „Zasady Gry” 

2. Przewidziane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców dołków konkursowych typu Longest 
Drive, Nearest to the Pin, HOLE IN ONE oraz inne konkursy/loterie 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. 
 



ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą rejestracji online przez stronę hqps://
eagle2.pzgolf.pl/tournament/v312/#/8299/registrason najpóźniej do 06.10.2022 do godz. 
15:00, ewentualnie bezpośrednio w recepcji WGC - recepcja@wroclaw.golf 
do 5.10.2022 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. 

  Ustalona jest łączna opłata za dwa dni Turnieju Mistrzostw Klubowych.  

  

Wysokość opłat: 

 KLUBOWICZE 18H – 200 ZŁ  

KLUBOWICZE SWU – skreślenie rundy + 200 ZŁ  

KLUBOWICZE Pon-Czw – 350 ZŁ  

KLUBOWICZE 9H – 450 ZŁ  

GOŚCIE – 600 ZŁ 

 GOŚCIE JUNIORZY – 350 ZŁ 

* 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 przypadku 
klasyfikacji głównej WGC Grand Prix 2022 nastąpi dyskwalifikacja z całego cyklu turnieju. 

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. 
Wrocław Golf Club zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym 
momencie trwania cyklu turniejów Grand Prix. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach 
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub 
przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.  

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie 
z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, markesngowych, reklamowych 
oraz wydawniczych.  

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju 
w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, 



książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek 
uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do 
nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje  
w szczególności:  

i) utrwalanie i/ lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek 
techniką,  

ii) wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,  
iii) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/ lub 

mulsmedialnej,  
iv) publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.  

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich 
zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny  
do współzawodnictwa sportowego.  

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych,  
w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w 
celach statystycznych, markesngowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla 
celów związanych z działalnością statutową.  

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Wrocław Golf Club,   
Kryniczno ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała. 

g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania 
usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się  
z odpowiednim pismem żądaniem do Wrocław Golf Club bądź  
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@wroclaw.golf.  

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Wrocław Golf Club informacji o 
uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o 
jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 


