
Zasady TURNIEJU o PUCHAR PREZESA KP GC 
 
Termin : sobota 4 lipca , 2020 
 
Ilość graczy : 64 według kolejności zgłoszeń , wyłącznie członkowie KP GC , wyłącznie amatorzy. 
Koszt uczestnictwa : 150 PLN  
Osoba towarzysząca : 75 PLN  
 
Tee :  
mężczyźni :         żółte , 
kobiety :             czerwone,  
juniorzy młodsi: czerwone 
 
Harmonogram :  
Godz. 9:00 -10:00 poranna kawa na tarasie i dokładne wytłumaczenie zasad Turnieju 
Godz. 10:00 – pierwsza faza rozgrywek ( 1/64 + 1/32) / shot-gun na 18 dołkach 
Godz. 12:30 południowy drink/snack i ustalenie listy startowej do drugiej fazy rozgrywek 
Godz. 14:00 druga faza rozgrywek ( 1/16 + 1/8) shot-gun na 18 dołkach 
Godz. 16:00 finały i bar Prezesa 
Godz. 17:00 posiłek , impreza , ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
 
Zapisy od wtorku 16 czerwca wg kolejności zgłoszeń  
 
Lista startowa : ustalona przez organizatorów wg zasady by  zawodnicy zmierzyli się z przeciwnikami  
                            o zbliżonych handicapach , zwłaszcza w dwóch pierwszych meczach.  
 
Format gry : match play brutto na czterech dołkach w systemie „jeden na jeden”. 
                       ( patrz przykładowy schemat rozgrywek ) 
Grupy czteroosobowe czyli dwa mecze w każdej grupie. 
Start jednoczesny  z wszystkich dołków w systemie shot-gun 
Pierwszy ( i trzeci)  mecz rozgrywany jest na kolejnych czterech dołkach, różnych dla każdej grupy. 
Drugi ( i czwarty)  mecz na kolejnych czterech dołkach tej samej dziewiątki.  
W wypadku remisu po czterech dołkach gracze ustalają miejsce ok. 1m od greenu i grają do dołka . 
Piłka bliżej dołka decyduje o zwycięstwie w meczu. 
 
Wynik meczu zawodnicy rejestrują na score-karcie wpisując literę W ( wygrany) lub L ( przegrany)  
Po rozegraniu pierwszego meczu zawodnicy w każdej grupie zmieniają się :  
    Wygrani grają ze sobą ( W+W) a przegrani  ze sobą ( L+L)  
 
Po rozegraniu dwóch meczów wszyscy wracają pod budynek klubowy na lekki lunch i ustalenie list 
startowych drugiej fazy wg hcp  :  
Gracze z literami WW na score karcie walczą dalej o miejsca 1-16  
Gracze z literami WL na score karcie walczą dalej o miejsca 17-32 
Gracze z literami LW na score karcie walczą dalej o miejsca 33-48 
Gracze z literami LL na score karcie walczą dalej o miejsca 49-64 
 
Każdy gracz otrzyma score-kartę ze swoim nazwiskiem, nazwiskiem pierwszego przeciwnika oraz  
numerem dołka z którego startuje .  



Każdorazowo po zakończonym meczu na czterech dołkach wpisuje tam literę : 

W jeśli wygrał mecz lub L jeśli go przegrał .  
Ocena wyników po czterech meczach  : 
WWWW – oznacza wejście finałów 
WWWL – oznacza zajęcie miejsca 5 
WWLW – oznacza zajęcie miejsca  9 
WWLL – oznacza zajęcie miejsca 13 
WLWW – miejsce 17 
WLWL – miejsce 21 
WLLW – miejsce 25 
WLLL – miejsce 29 
LWWW – miejsce 33 
LWWL- miejsce 37 
LWLW – miejsce 41 
LWLL – miejsce 45 
LLWW – miejsce 49 
LLWL – miejsce 53 
LLLW – miejsce 57 
LLLL – miejsce 61 
 
 
Reguły dodatkowe ( obowiązkowe) przyspieszające grę : 
- gry na wygranym dołku nie wolno kontynuować 
- dobry zwyczaj w golfie to gimmie dla gracza który jest bliżej dołka niż 1 stopa. 
 
Reguły finału : 
Pół finał : dwa mecze w grupie czteroosobowej ( gracze z wynikami WWWW)  
Dwa specjalne dołki par 3 przygotowane przez organizatorów na greenach 14 i 18 
Bar z punktem obserwacyjnym na górce po lewej od green 18 
W wypadku remisu chipp z określonego miejsca na green 18 
Przegrani w półfinałach  zdobywają równorzędne miejsce 3 
Zwycięzcy  grają na tych samych dołkach o zwycięstwo.  
Gra toczy się do wyłonienia wyniku w grze po minimum dwóch dołkach. 
 
 
Nagrody : 
I miejsce – Puchar Prezesa i 50% zniżki na opłatę za grę na KP w 2021 roku. 
II miejsce  
III miejsce   indywidualnie dla dwóch osób 
4 Nagrody pocieszenia dla graczy LWWW 
Nagroda za wynik 4 up w obojętnie którym meczu 
Kalinowe Pola oferują 15 % zniżki na nocleg w wiosce golfowej  
 
Sędzia turnieju : Kuba Ossowski 
Komitet turniejowy : 
Andrzej Zawistowski 
Kuba Ossowski  
 


