
FAMILY CUP, 17 października 
REGULAMIN 

1.  Uprawnieni do gry są wszyscy juniorzy KPGC wraz z członkami rodziny . Handicap gry dwuosobowych   

zespołów jest obliczany na podstawie aktualnych handicapów EGA graczy, dostępnych w systemie 

Eagle PZG. Gracze, którzy są niezarejestrowani w systemie Eagle PZG, mogą uczestniczyć w turnieju z 

handicapem gry 0 (zero). 

2.  W turnieju uczestniczą zespoły dwuosobowe (junior + rodzic/opiekun/krewny - pełnoletni) 

3.  Mężczyźni i juniorzy od 13 lat (włącznie ) grają z żółtych, seniorzy (50+) z niebieskich ,  kobiety i 

juniorzy 11-12 lat (włącznie ) z czerwonych, a juniorzy 10 lat i młodsi z pomarańczowych Tee. 

4.  Turniej rozgrywany jest w formacie GREENSOME: 

• obaj partnerzy z zespołu uderzają swoimi piłkami z tee , po czym wybierana jest lepsza piłka, a 

kolejne uderzenie należy do drugiego gracza z zespołu, po czym dalej grają naprzemiennie 

jedną, wybraną piłką, aż do ukończenia dołka 

• uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry 

• na karcie zapisywana jest liczba uderzeń brutto zespołu na każdym dołku 

5.  Wyniki zespołów liczone są według STROKE PLAY netto po uwzględnieniu handicapu gry zespołu, 
który liczony jest jako suma 60% handicapu gry zawodnika o niższym handicapie i 40% handicapu gry 
zawodnika o wyższym handicapie. Z wyliczonej sumy dla drużyny naliczamy 50% (gramy 9 dołków). 
HCP Liczymy następująco, bez slope: 
np. Gracz A -  hcp 50     Gracz B - hcp 10 = 20 + 6 = 26 i z tego naliczamy 50% = 13 
CZYLI GRAJĄ z hcp 13 

6.  W przypadku remisu o wygranej zespołu decyduje wyższy handicap gry zespołu, a w przypadku 

identycznego wyniku i identycznego handicapu decyduje reguła countback, tzn. lepszy wynik częściowy 

w następującej kolejności: ostatnie 6 dołków (4-9),ostatnie 3 dołki (7-9), ostatni dołek. 

7.  Turniej ma charakter rekreacyjno-integracyjny, ale rozgrywany jest wg obowiązujących Reguł Gry w 

Golfa zatwierdzonych przez R&A Rules Limited oraz wg Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet 

Turniejowy. W razie wątpliwości związanych z zastosowaniem reguł golfowych drużyna powinna 

zastosować regułę dwóch piłek , dokończyć dołek ,a sytuację wyjaśnić z Komitetem Turniejowym 

podczas oddawania karty wyników. 

8.  Dozwolone jest używanie elektronicznych mierników odległości pod warunkiem, że nie mogą być 

one stosowane do innych pomiarów, takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek 

wiatru 

9.  Dozwolone jest korzystanie z melexów.  

10.  Opłaty turniejowe - wszyscy zawodnicy zwolnieni są z opłat turniejowych . 

11. Lista startowa zostanie ogłoszona 16 października (piątek) do godz. 17 na stronie 

www.kalinowepola.pl  

Lista będzie dostępna również w recepcji domku klubowego oraz na FB. 

12.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Turniejowego. 

http://www.kalinowepola.pl/

