
XVIII Mistrzostwa Gliwic w Golfie 
REGULAMIN 

 

Data:   20-21 września 2022 r. 

Pole golfowe: Park Golf Club Ostrava 
Silherovice, Czechy 
 

Start:  1. Runda – od 11:00 według listy tee time 
2. Runda – od 10:00 według listy tee time 

Zapisy: do 18 września 2022 r., godz. 20:00 
Zapisy na stronie PZG 

Organizator:   Gliwicki Klub Golfowy 

Zawodnicy:  Mieszkańcy miasta Gliwice oraz członkowie Gliwickiego Klubu 
Golfowego 

Opłaty:  Green fee – 960 CZK / runda 
Wpisowe dla członków GKG: 0 zł 
Wpisowe dla osób spoza klubu: 250 zł 
W cenie wpisowego zawiera się ciepły posiłek po pierwszej rundzie, 
wieczorny grill, śniadanie i obiad drugiego dnia. 
 

Format gry:  Strokeplay brutto mężczyzn – Mistrz Gliwic 2022 (I, II, III) 
Strokeplay brutto kobiet – Mistrzyni Gliwic 2022 (I, II, III) 
Strokeplay netto – I, II, III 

Zwycięzcy kategorii brutto nie biorą udziału w klasyfikacji netto. 

Tee:  Mężczyźni – żółte 
Kobiety – czerwone 

Reguły:  Turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa 
obowiązującymi od stycznia 2019 r. zatwierdzonymi przez R&A Rules 
Limited oraz regułami lokalnymi pola golfowego Park Golf Club 
Ostrava. 



Dalmierze:  Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do 
pomiaru odległości zgodnie z Regułą 4.3 Gry w Golfa. 

Pojazdy: Zawodnicy mogą korzystać z wózków elektrycznych oraz korzystać ze 
środków transportu typu meleks podczas trwania regulaminowej 
rundy. 

Remis:  W przypadku remisu o I miejsce strokeplay brutto o wyniku zadecyduje 
dogrywka na dołku nr 1, jeśli dołek ten nie przyniesie rozstrzygnięcia, 
następnym będzie dołek nr 2. Dogrywka trwa do momentu wygrania 
dołka przez któregoś z zawodników. W przypadku remisu o miejsca 
następne zadecyduje lepszy wynik na dołkach według następującej 
kolejności: 18 ostatnich dołków, 9 ostatnich dołków, 6 ostatnich dołków, 
3 ostatnie dołki, ostatni dołek, wyższy HCP. 
W przypadku remisu w klasyfikacji strokeplay netto, o wyniku 
zadecyduje lepszy (niższy) handicap dokładny. 

Spory:  Spory będą rozstrzygane przez Komitet Turnieju w sposób sprawiedliwy. 

Komitet:  Katarzyna Czajka 
Marcin Żemaitis 
Igor Zagórowski 

Nagrody:  Miejsca 1-3 strokeplay brutto (mężczyźni) 
Miejsca 1-3 strokeplay brutto (kobiety) 
Miejsca 1-3 strokeplay netto (wszyscy) 
 

Wizerunek:  Zgłaszając się do Turnieju 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. Zgoda na bezpłatne 
użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z 
wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, 
marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 


