
         Regulamin cyklu Radtur Beginners Challenge 2021

1. Wszystkie Turnieje cyklu rozgrywane są zgodnie z Regułami Gry w Golfa
R&A oraz Regułami Lokalnymi Pola Golfowego „Dwa Stawy”,
z zastrzeżeniami :
a) można udzielać porad
b) można pożyczać kije
2. Cykl składa się z 6 turniejów rozgrywanych od maja do października 
2021 roku. W nadzwyczajnej sytuacji cykl może zostać skrócony.
3. Liczba Uczestników w każdym turnieju ograniczona jest do 44 osób.
4. Terminy rozgrywek: wybrane niedziele/ raz na miesiąc
5. Ze względu na konieczność ustalenia grup startowych (patrz punkt nr 9 
Regulaminu) zapisy do każdego turnieju kończymy o 18:00 w dniu 
poprzedzającym termin turnieju. 
6. Opłaty turniejowe wynoszą 50 pln (+green fee za 9 dołków) i zawierają 
udział w turnieju, zestaw startowy oraz poczęstunek po turnieju
7. Klasyfikacja turnieju/podział na Grupy :
- grupa Zaawansowanych – golfiści z handicapem 0-35,9
Zawodnicy z tej grupy grają w formacie strokeplay brutto i walczą o 
Klasyfikację Końcową Cyklu w kategorii Najlepszy Lider 
- grupa Początkujących - handicap 36,0-54,0.
Zawodnicy z tej grupy grają w formacie stableford netto.
W poszczególnych turniejach nagrodzimy 3 najlepsze wyniki.
Rozstrzyganie remisów: wygrywa gracz z niższym handicapem.
Zawodnik rozpoczynający rozgrywki w którejś z grup jest w niej klasyfikowany 
do końca rozgrywek mimo zmiany handicapu, która teoretycznie przenosi go 
do grupy innej. 
8. W Turnieju mogą wziąć udział również osoby bez aktywnego hcp PZG
- Golfiści, którzy mają TYLKO Zieloną Kartę (lub są w trakcie kursu)
sklasyfikowani będą z handicapem 36,0 w grupie Początkujących.
- Golfiści z doświadczeniem, którzy nie mają aktywnego hcp PZG klasyfikowani 
będą w grupie Zaawansowanych
9. Każda grupa startowa składa się (w miarę możliwości) z jednego 
Zaawansowanego i 2 lub 3 (w zależności od ustalonej na dany turniej liczby 
osób w grupie) Początkujących
10. Zwycięzcami cyklu Beginners Challenge zostaną :
- w grupie Początkujących: Zawodnicy, którzy zgromadzą największą ilość 
punktów stableford netto w 3 spośród 6 turniejów cyklu.
- w grupie Zaawansowanych: Zawodnik, który uzyska najmniejszą łączną liczbę
uderzeń w 3 spośród 6 turniejów cyklu.
- w grupie Junior: Zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów 
stableford netto w 3 spośród 6 turniejów cyklu, a jest w kategorii wiekowej 
maksymalnie do 2009 r. 
11. Nagrodami Głównymi za 1 miejsce w obu grupach klasyfikacji 
końcowej Turnieju będą weekendowe zagraniczne wyjazdy golfowe. 
Cennymi nagrodami rzeczowymi wyróżnimy również miejsca 2-3 w grupie 
Początkujących. W kategorii Junior – 1 miejsce - cenna nagroda rzeczowa. 
12. W każdym turnieju cyklu nagrodzimy Lidera Grupy (zawodnika 



Zaawansowanych, którego grupa zagra najlepszą rundę tj. łączne wyniki 
Początkujących z grupy dadzą największą ilość punktów stableford) 
13. Głównym Sponsorem cyklu jest Biuro Podróży RADTUR


