
REGULAMIN TURNIEJU 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MATCH PLAY TGC 

 

1. Uprawnieni do gry w turnieju 

Wszyscy Członkowie Tokary Golf Club posiadający oficjalny, aktualny handicap PZG. Ustala 

się maksymalny handicap gry na 36,0. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia 

lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny. 

2. Turniej 

Regulamin: 

W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews LTD. z uwzględnieniem reguł lokalnych TGC. 

Turniej rozgrywany na 18-to dołkowym polu golfowym w Tokarach w formacie Match 

Play netto. Zawodnicy przed rozpoczęciem turnieju otrzymają od Organizatorów 

informację odnośnie PAR każdego dołka uwzględniając dla każdego z zawodników jego 

przybliżony HCP. Dla uproszczenia będziemy zaokrąglali dokładny HCP zawodnika tzn. 

zawodnik z HCP 10,2 będzie grał z HCP 10, a zawodnik z HCP 10,5 będzie grał z HCP 11. 

Do 30 maja 2019 r. w Recepcji Klubu TGC należy zgłosić 6-cio osobową drużynę. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

➢ nazwę drużyny (opcjonalnie), 

➢ informację, kto został Kapitanem drużyny, 

➢ listę członków drużyny (6 osób razem z Kapitanem), 

Jeżeli drużyna będzie niekompletna Organizator ma prawo dołożyć innych zawodników (nie 

posiadających drużyny) do drużyny tak aby każda drużyna były 6-cio osobowa. Lista osób 

chcących zagrać w turnieju ale nie posiadających drużyny będzie dostępna w recepcji Klubu 

TGC i zapisywać się na nią będzie można do 30 maja 2019 r. 

Drużyna ma prawo do zgłoszenia gracza rezerwowego. Gracz rezerwowy musi być 

zgłoszony w momencie zgłaszania drużyny przez kapitana. Każda drużyna może zgłosić 

tylko jednego gracza rezerwowego. 

O wprowadzeniu gracza do rozgrywki decyduje kapitan przed podaniem listy na mecz. 

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn 6-cio osobowych (72 zawodników).  

O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje: 

➢ kolejność zgłoszeń kompletnych drużyn, 

➢ dokonanie opłaty wpisowej za całą drużynę w Recepcji Klubu. 

  

Turniej będzie składał się z 11-miu meczów. Każda drużyna zagra mecz przeciwko 

pozostałym drużynom. Mecz składa się z 4-rech Singli oraz jednego meczu w formacie Four 



Ball. O rozstawieniu zawodników do meczów decydują Kapitanowie drużyn przekazują 

sobie ustnie (lub pisemnie) jak rozstawili zawodników. Zawodnicy będą mieli czas (zgodnie 

z rozpiską meczową około 14-20 dni) na rozegranie meczu i poinformowanie o wyniku 

Kapitanów swoich drużyn. 

Kapitanowie drużyn po rozegraniu wszystkich 5-ciu meczów przekazują informację zbiorczą 

o wynikach rozegranych meczów w formie pisemnej w Recepcji Klubu TGC zgodnie 

z poniższym wzorem: 

Nazwa drużyny Wynik Wynik Nazwa drużyny 

Zawodnik 1 S1     S1  Zawodnik 1 

Zawodnik 2 S2     S2  Zawodnik 2 

Zawodnik 3 S3     S3  Zawodnik 3 

Zawodnik 4 S4     S4  Zawodnik 4 

Zawodnik 5 
FB 

  
  

  
  

FB 
 Zawodnik 5 

Zawodnik 6  Zawodnik 6 

 

Zawodnik (lub para FB), który wygra swój mecz zdobywa punkty dla drużyny. W przypadku 

wygranej – 1 pkt, remisu 0,5 pkt. Zawodnik lub para FB przegrywająca nie otrzymuje 

punktów. Dodatkowo przyznawany jest jeden punkt bonusowy dla Drużyny, która wygrała 

cały mecz (czyli wygra 3, 4 lub 5 meczy indywidualnych). Dla przykładu – jeżeli drużyna 

wygra 3 z 5 meczy indywidualnych (stan meczu całej drużyny 3&2) drużyna wygrywająca 

zdobywa 3+1 = 4 punkty a przegrywająca 2 punkty. 

Dopuszcza się rozegranie meczów między zawodnikami na 9 dołkach. W tym przypadku 

obaj zawodnicy (lub obie pary) muszą wyrazić taką wolę. W przypadku gdy jeden z 

zawodników lub jedna z par chce rozegrać mecz na 18 dołkach uznaje się, że mecz ma się 

odbyć na 18 dołkach. 

 

Terminarz: 

I runda - od 01.06 do 14.06 
II runda - od 15.06 do 28.06 
III runda - od 29.06 do 12.07 
IV runda - od 13.07 do 26.07 
V runda - od 27.07 do 09.08 
VI runda - od 10.08 do 23.08 
VII runda - od 24.08 do 06.09 
VIII runda - od 07.09 do 20.09 
IX runda - od 21.09 do 04.10 
X runda - od 05.10 do 18.10 
XI runda - od 19.10 do 01.11 
 
  



 

3. Nagrody 

Turniej ma formę zabawową z elementami rywalizacji drużynowej. Głównym celem turnieju 

jest przybliżenie uczestnikom formuły Match Play (w jakiej rozgrywane są Klubowe 

Drużynowe MP). Drużyna, która na koniec sezonu zdobędzie najwięcej punktów zdobędzie 

Puchar przechodni oraz tytuł Drużynowego Mistrza Match Play Tokary Golf Club. 

Dodatkowo drużyna otrzyma nagrody rzeczowe zakupione z kwot wpisowego. 

4. Zawieszenie Gry 

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków 

1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy 

znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez 

Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie 

przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, 

chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

a) Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry, 
b) Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry, 
c) Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry.   
 

5. Opłaty turniejowe 

Wpisowe: 

600 zł za drużynę (100 zł za uczestnika) wpłacone przed rozpoczęciem turnieju (do 30 

maja 2019 r.) w recepcji Klubu przez Kapitana drużyny. 

 

6. Organizator Turnieju / Komitet Turnieju 

1. Prezes Klubu Tokary Golf Club - Paweł Kulczykowski 

2. Kapitan Klubu Tokary Golf Club - Patrycjusz Kowalski 

 

W sprawach spornych decyzje podejmuje Komitet Turnieju w osobie Prezesa Klubu – Pawła 

Kulczykowskiego. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

1. 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. 

2. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie 

jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba. 


