
#OFICJALNIE 
Regulamin, założenia i cel turnieju  

Turniej organizowany przez naszego #menago (słownie: managera) klubu. Bazuje na hasztagach i hasłach 

„ikonach”, którymi posługujemy się w naszych kuluarowych i #oficjalnych rozmowach. Naszym celem od 

zawsze jest miłe spędzanie czasu w gronie golfistów i ludzi połączonych wspólną pasją. Jeżeli chodź raz 

wpadło Ci w ucho jedno z poniższych naszych haseł, nie może Cię zabraknąć 18 października !  

Nie wiesz o co chodzi, nie szkodzi! Przyjdź! Zagraj! To będzie niezapomniany turniej #OFICJALNIE!!! 

 

Data:  18.10.2020 

Start: Progresywny, zgodnie z listą startową od 9:30 

 

Zapisy:  Oficjalnie trwają do 17 października do godziny 18:00 

Zawodnicy:  Do turnieju dopuszczeni są członkowie Armada Golf Club oraz goście posiadający status 

amatora i zawodowca PGA Polska, tudzież aplikanta PGA Polska 

Wpisowe: Członkowie AGC  - 80zł  

  Goście    - 80 zł +   70 zł greenfee turniejowe  

  Juniorzy   - 80 zł +   40 zł greenfee turniejowe 

 

Format gry:  Strokeplay brutto i stableford netto w grupach handicapowych 9 dołków  

Zasady gry:  Turniej odbywa się na 9 dołkach pola golfowego Armada Golf Club w Bytomiu.  

Tees:  Mężczyźni – żółte tee 

 Kobiety i Juniorzy do lat 12 – czerwone tee 

HCP:  Gra odbywa się z całości handicapu dokładnego PZG. W przypadku braku posiadania 

aktualnej karty HCP zawodnik gra z HCP = 0, #oficjalnie. Turniej nie wpływa na zmianę HCP. 

Przepisy:  Turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rulet 

Limited oraz regułami lokalnymi naszego pola golfowego. 

Urządzenia Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru 

elektroniczne:  odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice 

wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. 

Pojazdy: Zawodnicy mogą korzystać z wózków elektrycznych oraz  korzystać ze środków transportu 

podczas trwania regulaminowej rundy  

Remis:  W przypadku remisów w kategorii strokeplay brutto o zwycięstwie zadecyduje porównanie 

wyników z ostatnich dołków zawodów w następującej kolejności: 6 ostatnich dołków, 3 

ostatnie dołki, ostatni dołek. W przypadku dalszego remisu zwycięzcą zostanie osoba 

posiadająca gorszy handicap dokładny. 

 W przypadku remisu o miejsce I-III w każdej z kategorii netto zwycięzcą / zwycięzcami 

zostanie osoba / osoby posiadająca lepszy handicap dokładny / sumę tych handicapów. W 

przypadku dalszego remisu o wyniku zadecyduje porównanie wyników z ostatnich dołków 

zawodów w następującej kolejności: ostatnia runda, 9 ostatnich dołków, 3 ostatnie dołki, 

ostatni dołek.  

Spory: Spory będą rozstrzygane przez komitet turnieju w sposób sprawiedliwy i zastrzegamy sobie 

prawo do zmiany regulaminu 

Komitet:  Sędzia główny:      Mirosław Nocoń 

 Przedstawiciel pola i pomysłodawca turnieju :  Jakub Gustaw 

 Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

 

 

 

 

 



Nagrody i kategorie #mamywyniki : 
 

   I,II,III miejsce strokeplay brutto #OFICJALNIE  

 Pierwsza trójka brutto jest najlepsza, także #oficjalnie możesz znaleźć się w najlepszej trójce 

turnieju 
 

 I,II,III miejsce stableford netto #JESTPIEKNIE 

 Po angielsku „Beautiful”. Kategoria dla wszystkich Pań 
 

 I,II,III miejsce stableford netto #ARMADAGEDON 

 Kategoria dla wszystkich Juniorów Armada Golf Club 
 

  I miejsce stableford netto #AMATORZY 

 W grupie HCP 36,1-54. Trzymamy za Ciebie kciuki żebyś szybko wyskoczył z tej kategorii i 

przeskoczył do tych poniżej…#oficjalnie 
 

 I,II,III miejsce stableford netto #WDRODZEPOZWYCIESTWO  

 I,II,III miejsce stableford netto #HIT 

  Tutaj jeszcze nie wiemy jakie będą granice danych kategorii, ponieważ postanowiliśmy, że 

wszystkich graczy do HCP 36 podzielimy na dwie równe grupy. Pierwsza grupa z niższymi HCP 

#WDRODZEPOZWYCIESTWO i z wyższymi #HIT staną dzięki temu do równej  walki o najlepszą 

trójkę danych grup handicapowych. 

  
 

 Nagrody we wszystkich kategoriach są przyznawane #ROZŁĄCZNIE, a najważniejszą jest 

kategoria brutto #OFICJALNIE 

Dodatkowa kategoria #UNITED – dla najlepszej rodziny lub związku 

formalnego…nieformalnego – to dla nas nie jest ważne 

Do wyniku licznej rodziny (>2 osób) liczymy sumę 2 najlepszych wyników stableford netto. 

Jeżeli jesteście związkiem liczymy Wasz wynik łączny stableford netto. 

Przy odbiorze kart zgłoście nam, że startujecie w tej kategorii, abyśmy mogli Was 

sklasyfikować. 

 

Dodatkowo zostaną przeprowadzone konkursy (Panie i Panowie łącznie): 

Nearest in two – nearest po drugim uderzeniu na dołku nr 3 – jak będziesz pierwszym na 

green’ie to masz jeszcze putta do zrobienia 

Nearest to the HASZTAG – na dołku nr 2 – znajdą się dwie flagi i dwa dołki, w tym jeden 

oznakowany „#”(słownie : hasztag). Mierzymy odległość do niego i co więcej wybierasz do 

którego dołka chcesz zagrać putta, #oficjalnie masz na to zgodę, a tym samym szansę na 

„easy birdie” 

Closest to the line – na dołku nr 7 narysujemy  linię wzdłuż fairway’a. Wygra ją osoba, której 

piłka znajdzie się najbliżej linii, z jej prawej lub lewej strony (w wypadku, kiedy piłka znajdzie się 

na linii – wygrywa osoba zgodnie z założeniem: „kto pierwszy ten lepszy”) 

#closesttothehasztag – znakujemy piłki i gramy z tee 10, na green na jeziorze. Piłka będzie 

kosztowała dużo, bo musi być drogo! Do wygrania dobra pula ;) Konkurs rozgrywany będzie 

po przejściu 9 dołków. Dodatkowo trwa tak długo jak będą chętni i nic go nie ogranicza!  

Wizerunek:   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. Zgoda na bezpłatne użycie 

wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju 

w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 

Kategoria Nie w tym roku. 

rankingowa:  


