
                                               REGULAMIN 
  DEVELOPRES XV OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W GOLFIE

1. Organizator i Komitet Turnieju 
a) Organizatorem Turnieju jest:
- Podkarpacki Klub Golfowy we współpracy z Polem Golfowym Dwa 
Stawy
 b) Skład Komitetu: przedstawiciel Klubu – Kamil Kędzior, przedstawiciel 
Pola - Bogusław Bańbor oraz Sędzia Turnieju - Grzegorz Paterak. Skład 
Komitetu Turnieju ulec może zmianie najpóźniej do dnia poprzedzającego
rozpoczęcie turnieju.
 
2. Uprawnieni do gry w turniejach 
a) Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
- zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju, 
- zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG 
narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania 
aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP, przedstawionego Komitetowi
w momencie rejestracji.
- zawodnicy bez karty HCP (klasyfikacja wyłącznie strokeplay brutto)

UWAGA: Mistrzostwa Podkarpacia są indywidualnym projektem 
Podkarpackiego Klubu Golfowego, w związku z tym Komitet Turniejowy 
zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia/niedopuszczenia do gry 
zawodnika, bez potrzeby uzasadniania swej decyzji. 

3. Reguły i etykieta gry w golfa 
a) XIV Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia będą rozgrywane zgodnie z 
Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz 
według Reguł Lokalnych Pola Golfowego „Dwa Stawy” 
b) Każdy zawodnik, który rażąco narusza etykietę gry w golfa poprzez 
np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, grę pod wpływem 
alkoholu itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, 
jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może 
podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji. 
c) W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez 
caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia. 

4. Zgłoszenia, kwalifikacje, opłaty turniejowe, listy startowe 



a) W Turnieju Głównym może wziąć udział maksymalnie 52 zawodników 
W przypadku przepełnienia listy zgłoszeń, w pierwszej kolejności 
kwalifikowane będą zgłoszenia zawodników, którzy posiadają opłacone 
Prawo do Gry na polu golfowym Dwa Stawy  
b) Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez system Eagle PZG. 
c) Zgłoszenia osób bez karty HCP odbywają się drogą mailową na adres 
biuro@pkgolf.pl maksymalnie do środy 31.08.2022 – dla Turnieju dla 
Początkujących  i do czwartku 1.09.2022– dla Turnieju Głównego.
d) Opłata Turniejowa wynosi:
- piątkowy Turniej dla Początkujących HCP 36,1-54 - 100 PLN/dorosły - 50
PLN/junior (+green fee dla osób nie posiadających prawa do gry na Polu 
Golfowym Dwa Stawy)
- Turniej Główny 180 PLN/dorosły – 90 PLN/junior (+green fee dla osób nie
posiadających prawa do gry na Polu Golfowym Dwa Stawy)
e) Opłata Turniejowa wnoszona jest GOTÓWKĄ przed startem na 
Recepcji Pola Golfowego.
- Zawodnik, który nie uiścił Opłaty Turniejowej nie zostanie dopuszczony 
do Turnieju, bez względu na okoliczności, które to spowodowały.
f) Opłata nie podlega zwrotowi w całości ani w części w przypadku 
rezygnacji z udziału w Turnieju, rezygnacji w trakcie turnieju, ani też w 
przypadku dyskwalifikacji zawodnika.
g) Lista Startowa zostanie ogłoszona na stronie turniejowej Eagle PZG 
oraz rozesłana mailowo do Uczestników Turnieju wieczorem w dniu 
poprzedzającym turniej. 

5. Format turnieju, tee, klasyfikacje     
a) Turniej Główny rozgrywany będzie w formacie strokeplay brutto 
(OPEN – zawodnicy posiadający kartę hcp i nie posiadający, członkowie 
klubów golfowych i bez członkostwa klubowego, we właściwej grupie dla
płci ) oraz strokeplay netto (zawodnicy z prowadzonym handicapem 
przez Podkarpacki Klub Golfowy) łącznie na 36 dołkach w dwa dni 
turniejowe – sobota i niedziela. 
b) W piątek rozegrany zostanie Turniej Mistrzowski na 9 dołkach (1-9), 
dla Początkujących golfistów ( bez handicapu lub z handicapami 36,1-
54,0) Klasyfikacja OPEN (j.w) w formacie Maximum Score – par + 5. 
c) Tee - turniejowe: 
 dla mężczyzn (żółte) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych 

przez Europejską Federację Golfa (EGA), 
 dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2010 lub później (czerwone) - 

z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską 
Federację Golfa (EGA).  

mailto:biuro@pkgolf.pl


6. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe. 
a) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 
minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet 
Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po 
czasie startu, to karą za nierozpoczęcie gry o czasie (zamiast 
dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. Stawienie się na start po 
upływie 5 minut od wyznaczonego czasu gry skutkuje karą 
dyskwalifikacji. 
Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara osoby odpowiedzialnej za 
starty – Startera. 
b) Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej 
rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez 
zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest 
dyskwalifikacja.
c) Starty w grupach czteroosobowych, ustalonych wg wartości 
handicapów PZG. 
d) Drugi dzień zawodów – starty wg wyników brutto z pierwszego dnia - 
kolejność odwrócona.

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry 
a) Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, 
rundę lub jej część. Z powodów logistycznych, w przypadku dużej liczby 
zawodników, Komitet może ustanowić dla każdej grupy zawodników 
przerwę kilku/kilkunasto minutową pomiędzy rozegraniem pierwszej i 
drugiej dziewiątki pola.
b) Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do 
grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa musi zachować czas ustalony w 
tzw. czasówce (pace of play). Grupa będzie uważana za nie zachowującą
swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu 
pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na 
starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona 
przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle 
spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez 
ponownego ostrzeżenia. 
Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć 40 sekund.
Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za 
opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. 
c) Karą za opóźnianie gry jest: 
 pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, 
 drugie wykroczenie: dyskwalifikacja,  

d) niedopuszczalne jest „przepuszczanie” innych grup startowych.



8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie 
nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może 
zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie 
wyniki danej rundy. 

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji 
a) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu 
niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między 
dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez 
Komitet Turnieju. 
Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie 
przerwać grę. 
Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba że 
okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.
b) Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: 
 natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny, 
 przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, 
 wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny. 

10. Zdawanie kart wyników 
a) Zawodnik zobowiązany jest zapisywać na karcie wyniki brutto swoje i 
zawodnika, którego jest markerem.
 Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników 
ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę 
(Scorer) wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po 
zakończeniu rundy.  
b) Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem 
będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do 
odstąpienia od takiej kary.

11. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund 
regulaminowych 
a) O pierwszym miejscu w kategorii strokeplay brutto zadecyduje 
dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez 
Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce 
będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie 
trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą 
zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im 
później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W 
przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po 
tym samym dołku, o zajętych przez nich miejscach rozstrzygnie lepszy 



wynik brutto w następującej kolejności: niedzielna runda, ostatnie 9, 6, 
3, ostatni dołek ostatniej rundy. 
b) O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie 
lepszy wynik brutto w następującej kolejności: lepsza niedzielna runda, 
ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. 
c) Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez 
zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, 
przyznawane będą miejsca ex-aequo. 
d) O wyższym miejscu w kategorii strokeplay netto zadecyduje niższy 
handicap. W przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje lepsza ostatnia 
runda brutto i countback: 9, 6, 3 ostatnich dołków.

12. Nagrodami będą okolicznościowe uchary/statuetki oraz nagrody 
rzeczowe dla zdobywców najlepszych wyników w poszczególnych 
klasyfikacjach:
a) Klasyfikacja strokeplay brutto Mężczyzn – Mistrz Podkarpacia: I, II, III 
miejsce. 
b) Klasyfikacja strokeplay brutto Kobiet – Mistrzyni Podkarpacia I, II, III 
miejsce.
c) Klasyfikacja strokeplay netto I, II, III miejsce HCP 0-18 (zawodnicy 
PKGolf)
d) Klasyfikacja strokeplay netto I, II, III miejsce HCP 18,1-36 (zawodnicy 
PKGolf)
e) Klasyfikacja strokeplay brutto Junior/Młodzik – Mistrz Podkarpacia 
Juniorów – tylko I miejsce (warunek konieczny – zgłoszenie do turnieju 
minimum 3 zawodników w tej kategorii wiekowej!)
f) Klasyfikacja strokeplay Maximum Score – Mistrz Podkarpacia 
Początkujących: I, II, III miejsce HCP 36,1-54 (turniej piątkowy)

Rozegramy również konkursy Longest Drive, Nearest to the Pin oraz Hole
in One. Konkursy w Turnieju Głównym odbędą się podczas drugiej 
(niedzielnej) rundy. 

UWAGI : 
1.Nagrody są „rozłączne” . Osoba odbierająca nagrodę w kategorii brutto
nie otrzymuje nagrody w kategorii netto.

13.  Caddies i wózki
Każdy zawodnik może mieć caddiego – jednego w danym czasie 
(rundzie). 



13a. Wózki golfowe samojezdne (meleksy) SĄ DOZWOLONE WYŁĄCZNIE 
PO INDYWIDUALNEJ ZGODZIE WYDANEJ PRZEZ KOMITET TURNIEJOWY.
Uzasadnieniem zgody są wyłącznie względy zdrowotne wnioskującego o 
zgodę.

14. Harmonogram turniejów, grupy startowe 
a) Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do 
podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju, wg 
własnego uznania, może zdecydować o przesunięciu czasu gry 
poszczególnych golfistów/grup startowych.
b) Czasy startów będą generowane automatycznie z systemu 
informatycznego obsługi turniejów PZG Eagle na podstawie kryteriów 
przyjętych przez Komitet Turnieju. Czasy startów zostaną ogłoszone na 
stronach Organizatorów.

15.Ceremonia rozdania nagród dla obu Turniejów odbędzie się w 
niedzielę po zakończeniu rundy finałowej Turnieju Głównego. Nagrodami 
rzeczowymi nagrodzeni zostaną wyłącznie Laureaci biorący udział w 
Ceremonii. W nadzwyczajnych przypadkach (oceny dokonuje Komitet 
Turniejowy) laureat może udzielić upoważnienia do odbioru nagrody 
(wyłącznie osobie nie będącej uczestnikiem turnieju). Nie wręczone 
nagrody nie przechodzą na innych uczestników, kolejnych w klasyfikacji 
końcowej.  

16. Zmiany w regulaminie 
a) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w 
dowolnym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. 
Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w 
najkrótszym możliwym terminie. 

Rejestracja na Turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z 
Regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia 
oraz zezwala Organizatorom na wykorzystanie niezbędnych 
organizacyjnie danych osobowych i swojego wizerunku w materiałach 
turniejowych. 


