
I Turniej Kobiet 

Informacje ogólne 

Data   Niedziela  5.06.2016 

Miejsce  Pole A&A Arkadia Pabianice ul. Grota Roweckiego 8A.  

Start Startujemy w formule Stableford netto - HCP klubowego(w grupach ze 

wszystkich dołków w jednym czasie) o godzinie 11:00, z ograniczeniem ilości 

uderzeń max. do 10 na każdym dołku. 

Uczestnictwo 

Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji przed Turniejem do dnia 

5.06.2015r. 

 

Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona. 

Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń. 

Regulamin Turnieju 

1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 9 dołkach. 

2. Organizatorem Turnieju jest  Komisja ds. Kobiet. 

3. Turniej jest rozgrywany w systemie Stroke Play Netto z ograniczeniem ilości uderzeń 

max. do 10 na każdym dołku. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz 

nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i 

zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod 

groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń. 

 

4. Nagrodzonych zostanie 3 najlepszych graczy. 

 

5. W przypadku remisu decyduje dogrywka zaczynając od dołka nr 1. 

 

6. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji przed zajęciami w dniu 

Turnieju 

 

7. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona. 

 

8. Na greenie można używać wyłącznie puttera.  

9. W turnieju nie jest zabronione jest używanie piłek drivingowych. 

 

 

 

 



 

Reguły Turnieju 

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A 

Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny 

Turnieju. 

 

2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 0,5 godziny przed rozpoczęciem 

turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można 

trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed 

rozpoczęciem turnieju. 

 

3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych 

wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. 

Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny 

sytuacji (reguła 33-7). 

 

4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi 

gracz, który go zatrudnia. 

 

5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli 

zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w 

przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary 

dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast 

dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. 

 

6. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany 

ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz 

formatu rozgrywek. 

 

7. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników. 


