
REGULAMIN MISTRZOSTW FIRM NA SYMULATORZE W ŁODZI  
 ZIMA 2016 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Mistrzostwa Firm na symulatorze – w edycji ZIMA 2016 odbywać się będą we wszystkie dni tygodnia  w 
hali golfa w Łodzi przy ul.Wersalskiej 47/75 w /75 godzinach wybranych i zarezerwowanych na stronie w 
zakładce symulator. 

 Osobami mogącymi brać udział w rozgrywkach Ligi Firm są wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej 
firmie na podstawie stosownej umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło 
oraz klienci i kontrahenci danej firmy. 

 Udział w rozgrywkach wezmą osoby wyznaczone przez kapitana drużyny, kapitan dokona zgłoszenia 
drużyny mailowo na adres p.stachowski@aia.pl, oraz dokona wpłaty w wysokości 100zł od drużyny na 
konto: Fundacja Arkadia Sztuka i Golf 24 1140 2017 0000 4202 1301 0828. 

 Drużyna z danej firmy może liczyć do 6  osób + 1 rezerwowa. W przypadku większej ilości osób z tej 
samej firmy, kapitanowie powinni zgłosić drugą drużynę.  

 Zawodnicy grają w systemie mieszanym po 3 lub 2 osoby w jednym flighcie z różnych firm, lub tak, aby 
przynajmniej jeden zawodnik był z drużyny przeciwnej.  

 Opcja gry na polu – tee Amator dla wszystkich nazwa pola Castle Pines Golf Club (2000). 

 Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach MF na symulatorze muszą stawić się najpóźniej na 10 min. 
przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 W trakcie rozgrywek jest zakaz używania Mulliganów / anulowania nieudanych uderzeń / 

 Opcję  puttowania ustawiamy na automatyczną. 

 W przypadku nie zarejestrowania uderzenia przez komputer - uderzamy aż do skutku, czyli do 
zarejestrowania uderzenia przez komputer. 

 Edycja Mistrzostw Firm potrwa od stycznia 2016r do 29.02.2016r. 

 W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych, używamy piłeczki własne bez naniesionych 
znaków flamastrem- muszą być czyste, aby nie zostawiały śladów na ekranie. 

 Każdy z graczy musi rozegrać przynajmniej 3-rundy. 

 Do wyniku końcowego drużyny, liczone będą 3-najlepsze wyniki każdego z graczy. 

 Po każdej rozegranej rundzie, zawodnicy wysyłają mailem wyniki. 

 W klasyfikacji generalnej brane będzie pod uwagę 9 najlepszych wyników netto z całej serii rozgrywek.  

 Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z 
HCP=54. 

 HCP klubowy przy zliczaniu wyników zaokrąglamy do pełnych liczb –przykład HCP 7,4=7;  7,5=8 

 W przypadku remisu decyduje niższy HCP zawodników.  

 Wszelkie spory dotyczące rozgrywek rozstrzygać będzie Komitet Organizacyjny. 

 Skład Komitetu Organizacyjnego: 
Przewodniczący - Tadeusz Grodziński 
Członek      -           Jarosław Kusideł 
Organizator  -       Piotr Stachowski 

 Organizator rozgrywek zastrzega sobie zmianę regulaminu w uzasadnionych przypadkach na wniosek 
drużyn uczestniczących w Mistrzostwach Firm na Symulatorze. 

 1) CENNIK 

 Firmy  wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 100 zł (drużyna). 

 Po dokonaniu opłaty wpisowej koszt uczestnictwa to 30zł - I runda od osoby. 

 Zawodnicy są zobowiązani uiścić opłatę bezpośrednio przed zawodami. 

 Estymowany czas gry przy 3 zawodnikach na w/w polu to max 3 godziny, w przypadku przekroczenia 
czasu doplata 5zł za godzinę od osoby. 

 Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Mistrzostwach. 

 2) KONKURENCJE  Konkurencje rozgrywane są w formacie netto 

 Miejsce rozgrywek to pole na symulatorze  Castle Pines Golf Club  (2000 )  


