
Jesienno-Zimowa Liga Golfa 2018/2019  
Gradi Golf Club 

 

Regulamin i warunki uczestnictwa 
 
Niniejszy regulamin powstał z uwzględnieniem uwag i sugestii graczy reprezentującym każdy poziom gry  

 

Godziny startów rund Ligi Golfa od 1 grudnia 2018 roku ! 
  

• soboty: starty od 10:00 do 11:00 w grupach min. 3 osobowych co 12 minut 
• niedziele starty od 10:00 do 11:00  w grupach min. 3 osobowych co 12 minut 

 

 

Wielki Finał rozgrywek Ligi odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019 do którego zakwalifikuje się 
54 najlepszych zawodników.  
Wszystkie rozgrywki, uzależnione są od warunków na polu golfowym i warunków 

atmosferycznych.  
Wiadomości na temat dostępności pola udziela recepcja pola golfowego Gradi GC. 

 

Turniej przeznaczony jest dla wszystkich golfistów, posiadających aktualny HCP. 

Turniej rozgrywany jest w formacie stroke play netto z pełnego handicapu.  
Osoby bez aktualnego HCP i posiadające ZK grają z HCP = 0  
Gracz przed rozpoczęciem turnieju ma obowiązek wpisać przy rejestracji swój aktualnie obowiązujący 
HCP. Turniej nie jest zaliczany do klasyfikacji handicapowej PZG i tym samym nie wpływa na zmianę HCP. 
Zgłoszenia do każdej rundy jesienno-zimowej ligi golfa recepcja przyjmuje do 30 minut przed pierwszym 

flightem każdej rundy. 
 

Zapisy również drogą online poprzez stronę PZGolf.pl 

Minimalna liczba zawodników w danej Rundzie to 3 osoby. 

Maksymalna liczba zawodników w danej rundzie to 72 

osoby. 
 

Recepcja pola odpowiedzialna jest za ustalanie Tee Time podczas rozgrywanych rund. Recepcja 
udziela informacji odnośnie greenów używanych podczas turnieju (zimowe lub letnie) 

 

Mężczyżni: Tee żółte.  
Kobiety i Juniorzy do 12 lat:  Tee czerwone. 

 

Grupy handicapowe: 
 

• 0-27,4  
• 27,5-54 

 

Format gry 
 

Każda runda Ligi jesienno-zimowej będzie rozgrywana w formacie Stroke Play Netto. na 
dziewięciu dołkach, za wyjątkiem Wielkiego Finału który rozegrany będzie na 36 dołkach (2x18).  
Rozstrzyganie remisów: O kolejności miejsc w klasyfikacji Stroke play netto w danej rundzie: ostatnie 

6 dołków netto, ostatnie 3 dołki netto, ostatnim dołek netto lub wyższy HCP. Podczas gry nie jest 
dozwolone poruszanie się pojazdami typu Meleks  
Dozwolone jest korzystanie z przyrządów elektronicznych wyłącznie do pomiaru odległości. W przypadku 

gry na greenach zimowych zawodnicy będąc na greenie zimowym muszą puttować jak na 
greenach normalnych.  

 

Reguły i etykieta gra w golfa 
 

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A of St 
Andrews, Polskiego Golfa oraz Reguł Lokalnych pola Gradi Golf Club.  
Lista startowa zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem rundy w Recepcji pola Gradi Golf Club. 



 

Klasyfikacje i punktacja 
 

Zawodnicy otrzymują punkty za każdy rozegrany turniej do klasyfikacji generalnej.  
Punkty przyznawane będą za 10 pierwszych miejsc w klasyfikacji Strokeplay Netto  

Miejsce w klasyfikacji Strokeplay Netto Ilość przyznanych punktów 

1 10 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

Wyniki będą aktualizowane na początku kolejnego tygodnia i podawane do wiadomości na 

stronie https://www.gradigolfclub.pl/liga-jesienno-zimowa-2019/ 
 

Do klasyfikacji generalnej zalicza się 8 najlepszych rund wraz z Wielkim Finałem z najwyższą ilością 
punktów w Lidze. 
Do klasyfikacji generalnej kwalifikuje się uczestnik z minimalną liczbą 3 rozegranych rund. 

 

Wielki Finał 
 

W Wielkim Finale w dniach 23-24 marca punkty przyznawane będą w podwojonej ilości. Za 
pierwsze miejsce 20, drugie 18, trzecie 16, itd. Wielki Finał zostanie rozegrany na 36 dołkach przez 
2 dni (2x18). Remisy w poszczególnych kategoriach HCP klasyfikacji generalnej zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie ilości rozegranych rund turniejowych. Gracz, który rozegrał większą ilość  
 
 

 
33036003600366003666326300rund jesienno-zimowej ligi zwycięży w przypadku remisu. W razie 
sytuacji, w której dwóch lub więcej graczy ma remis w klasyfikacji generalnej i jednakową ilość 
rozegranych rund komitet turniejowy może zadecydować o dogrywce w formacie Sudden Death na 
wybranym dołku. Aby zakwalifikować się do Wielkiego Finału należy zagrać przynajmniej raz w 
rundzie ligi jesienno-zimowej. 

  
Nagrody główne otrzymają wyłącznie uczestnicy, którzy wzięli udział w Wielkim Finale 
Ligi Jesienno-zimowej. 

 

Nagrody 
 

I miejsce (w każdej grupie HCP) – 4 green fee na 3 węgierskich polach golfowych plus noclegi ze 

śniadaniem. Green fee będą możliwe do wykorzystania w maju 2019.  

II miejsce (w każdej grupie HCP) – green fee na pole pod Berlinem do wykorzystania w 2019 

III miejsce (w każdej grupie HCP) – voucher na masaż z możliwością zamiany na łaźnię piwną 

 

Koszt uczestnictwa w rundach Ligi Jesienno-Zimowej: 
 

 

Opłata turniejowa wynosi 30 zł dla osób z prawem do gry na polu Gradi Golf Club 

Dla wszystkich gości pola golfowego dodatkowo oprócz 30 zł jest opłata Green Fee w wysokości 65zł. 
 

Opłata za Wielki Finał (2x9 dołków) 23-24.03.2019 będzie wynosić 50zł dla klubowiczów. Goście 50zł + 
Green Fee 

 

Organizatorem jest Gradi Golf Team  
Komitet sportowy: Filip Naglak, Piotr Świackiewicz 

https://www.gradigolfclub.pl/liga-jesienno-zimowa-2019/
https://www.gradigolfclub.pl/liga-jesienno-zimowa-2019/


 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania korekt i poprawek do niniejszego regulaminu, bez 
podania przyczyny. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia związane z przyznawaniem punktów prosimy 
kierować do Piotra Świackiewicza (piotrek.swiackiewicz@gmail.com) 


