
 
 
 

 
 

MISTRZOSTWA KLUBU GRADI GOLF MATCH PLAY  
W GRUPACH HANDICAPOWYCH - SEZON 2022 

 
 

                                   REGULAMIN, FORMAT, ZASADY 
 
 

Komitet : Dyrektor Turnieju : Agata Betscher  
                Sędzia Turnieju: Dorota Niewdana  
                Przedstawiciel Klubowiczów : Agnieszka Bicz  
 
 

Format : match play brutto indywidualny  w grupach handicapowych , system 
pucharowy, w którym przegrywający odpada, a zwycięzca przechodzi do następnej 
rundy.   
 

Match play : grę prowadzi się na poszczególne dołki. Dołek wygrywa strona, która 
umieści piłkę w dołku w wyniku mniejszej ilości uderzeń. Mecz jest wygrany, kiedy 
jedna ze stron prowadzi większą liczbą dołków niż liczba dołków pozostałych do 
rozegrania. W razie remisu decydować będzie dogrywka w systemie "sudden death". 
Rozpoczyna się ona na pierwszym dołku pola.  
 
 
Reguły Gry:  turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami R&A , mecz musi zostać 
rozstrzygnięty przed zejściem z pola golfowego. 
W przypadku wątpliwości podczas gry można skonsultować się lub złożyć protest  
u sędzi Doroty Niewdana ( telefon 501 402 961).  
 

 
Termin : ustalony przez obu graczy, ale poszczególne rundy muszą być rozegrane w 
terminach wyznaczonych przez Komitet (pierwsza runda -  cztery tygodnie na 
rozegranie meczu, kolejne rundy po trzy tygodnie ) . Start turnieju 16 maja 2022, 
koniec turnieju 4 września 2022.   Bliższe informacje o datach poszczególnych rund  
 i wynikach rozgrywek będą przekazywane drogą elektroniczną: system Eagle,  
e-mail, sms, strona internetowa.  



 
Uprawnieni do gry:  wszyscy członkowie ( kobiety i mężczyźni, )  z kartą 
handicapową  klubu Gradi Golf .  
 
Tee startowe:   
- czerwone dla Pań i juniorów do 11 roku życia 
- żółte dla Panów i juniorów powyżej 11 roku życia 
 
 
Zgłoszenia do turnieju: przyjmowane  są  do dnia 10 maja 2022 do godz. 22.00 
przez Eagla , drogą e-mail na adres golf@gradigolfclub.pl  lub poprzez wpisanie się 
na listę zgłoszeń w recepcji klubu.  
 
Kto z kim ? W turnieju nie ma podziału na płeć, pary zostaną  dobrane  poprzez 
losowanie , przy czym w każdej grupie handicapowej gracze z najniższym 
handicapem będą rozstawieni ( wg handicapu na ostatni dzień zgłoszeń - 10 maja 
2022).  Losowanie  odbędzie się publicznie w dniu 13 maja, piątek o godz. 15.00 
na tarasie Domku Klubowego. 
 
Miejsce gry :  Podstawowym polem jest 18-dołkowe pole golfowe Gradi Golf lub 
według umowy obu graczy może to być pole 9-dołkowe Gradi Golf  pod warunkiem, 
że obaj gracze wyrażą zgodę na granie  dziewięciu  dołków. Ilość dołków należy 
ustalić z przeciwnikiem przed rozpoczęciem rundy. W przypadku braku takiego 
ustalenia uznaje się, że gracze grają 18 dołków  
 
Wynik : gracz wygrywający  mecz  jest odpowiedzialny za przekazanie rezultatu do 
Komitetu Organizacyjnego turnieju zaraz po zakończeniu meczu , najlepiej e-mailem 
lub sms-em  do dyrektora turnieju Agaty Betscher . Nie trzeba wypełniać ani 
dostarczać score karty  do klubu. Można prowadzić  notatki na score karcie  w celu 
uniknięcia nieporozumień.  
 
Wynik meczu podaje się w następujący sposób: 
  
ile dołków wygranych : ile pozostało do rozegrania  
 
Przykładowo wynik 3:2 oznacza , że jeden z graczy wygrał trzema dołkami a do 

rozegrania pozostało dwa dołki , mecz jest rozstrzygnięty , trzeba go zakończyć   i 

zejść z pola . Jest dozwolone  towarzyskie rozegranie pozostałych dołków.  

 

Informacje dodatkowe: 

 Gracze powinni skontaktować się ze sobą i wyznaczyć 
konkretną datę i czas rozpoczęcia  meczu odpowiadającą 
obydwu stronom i mieszczącą się w harmonogramie. Jeżeli 
jeden z graczy, z ważnych powodów , nie może rozegrać meczu 
w ustalonym terminie, wówczas powinien poddać mecz,  
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 Jeżeli gracz spóźni się, ale  pojawi się na starcie gotowy do gry 
w czasie pięciu minut od  uzgodnionego czasu startowego, to 
zgodnie z regułami karą zamiast dyskwalifikacji za spóźnienie 
się na start o wyznaczonej godzinie, jest strata pierwszego 
dołka w match play. .Karą za spóźnienie ponad pięć minut jest 
dyskwalifikacja czyli w rezultacie przegranie meczu. 

 jeżeli rezultat meczu nie będzie przekazany przed terminem 
następnej rundy, Komitet  może wyznaczyć konkretny termin 
rozegrania meczu. Jeżeli, któryś z graczy nie pojawi się w 
ustalonym przez Komitet terminie oznacza to, że poddał mecz. 
Jeżeli nie pojawią się obaj gracze  Komitet dokona losowania 
gracza, który przejdzie do następnej rundy.  

 turniej rozgrywany będzie  w kilku grupach handicapowych. 
Każda grupa będzie  się składać z 16 osób,  decyzję o podziale 
na grupy (A,B,C,D)   podejmie Komitet   w zależności od ilości 
chętnych . 

 

 

Nagradzane miejsca :  

Mistrz  Klubu Matchplay  ( konkretnej grupy ),  

    Wicemistrz  Klubu Matchplay  ( konkretnej grupy) 

 

W razie kwestii spornych ostateczne decyzje podejmowane będą przez Komitet 
Turnieju. 


