
Regulamin Turnieju  
Szalone Tee - Wielka bitwa o dyni ę 

 
1. Turniej rozgrywany jest 31.10.2021 roku /niedziela/ na polu golfowym A&A Arkadia w 

Pabianicach na 18 dołkach (2x9 dołków). Startujemy w formule shotgun (w grupach 
ze wszystkich dołów w jednym czasie) o godzinie 11.00.  
 

2. Numery dołków ulegną zmianie, wraz z miejscem tee (szczegóły na mapce). Z uwagi 
na nowy dołek stworzony na potrzeby turnieju prosimy nie parkowa ć samochodów 
na zamkni ętym parkingu.  
 
 

 
 

3. Dołki należy wykonywać według nowej kolejności zamieszczonej na mapie. 
 

4. Stary dołek grany przez mostek “8” zostanie zast ąpiony nowym dołkiem “3”, 
granym na Putting green. Nazwa nowego dołka to: “gr een or not to green”. 
Dołek grany jest do najbardziej wysuni ętego dołka umieszczonego na szczycie 
“brejku”. 
 

5. Podczas gry na nowym dołku “3” można wyjąć znaczniki z niegranych dołków. 
 

6. Granie z biotopu jest dozwolone, ale wchodzenie do biotopu jest zabronione 
(informacja kluczowa dla dołka numer 7). 
 

7. Turniej nie jest zaliczany do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A  
 



8. Podczas gry dołka numer 9, gdy piłka wypadnie za  siatk ę nasypu ppo ż, należy 
traktowa ć ją jak piłk ę w terenie kary (czerwone paliki). 
 

9. Na czas turnieju białe paliki nie obowi ązują. 
 

10. Format turnieju: Netto.  
 

11. Gracze startują z niższego HCP - klubowego lub HCP PZG. W przypadku braku obu 
startują z HCP=0 (o zmianie hcp przed turniejem może zadecydować komisja 
turnieju).  
 

12. W przypadku remisu o wygranej decyduje dogrywka na wybranym  przez komisję 
turnieju dołku.  
 

13. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają pełnej rejestracji dostępnej na 
stronie www.aagolfclub.pl i osoby, które zgłoszą się wnosząc stosowną wpłatę przed 
rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.  
 

14. Cennik:  
 
• 50 zł - członkowie VIP  
• 50 zł - członkowie z HCP A&A - juniorzy/studenci  
• 70 zł - członkowie z HCP A&A  
• 70 zł - goście członka VIP  
• 100 zł - Pozostali  
* Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju  

 
15. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11.00 jest ograniczona 

do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności 
zgłoszeń.  
 

16. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy 
turnieju bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnych 
dwóch Turniejach Weekendowych.  
 

17. Na greenie można wykonywać wyłącznie “puttowanie”.  
 

18. Podczas wylądowania na obcym greenie można piłkę uwolnić bez kary. 
 

19. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.  
 

20. Rozkład dołków i tee może ulec zmianie do rozpoczęcia turnieju. 
 

21. Z uwagi na zmian ę klasycznych tras gry nale ży zachowa ć szczególn ą 
ostro żność podczas grania i chodzenia po polu. 
 

22. Gdy piłka wyl ąduje na chodniku b ądź drodze (informacja istotna dla nowego 
dołka), nale ży grać ją tak jak le ży, na własn ą odpowiedzialno ść, lub wzi ąć 
uwolnienie z punktem karnym. (Reguła obowi ązuje wył ącznie podczas grania 
nowego dołka “3” ) 



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 należy zakończyć trening na polu na 1 godziny przed rozpoczęciem 
turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem 
można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 5 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. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto. Przed oddaniem 
karty należy je podsumować. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników 
ponosi gracz.  
 

7. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość. 
 

8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi 
zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. 
 

9. 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. 
 

10. Komisja turnieju to Dominik Wardęszkiewicz (531 940 150). 
 
 
 


