
Regulamin 
I Ogólnopolskiego  Otwartego Turnieju w Golfa 

o Puchar
 Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS 

  Władysława Kosiniaka -Kamysza 

CEL: 
- popularyzacja golfa w środowisku małych miast i wsi
- upowszechnianie kultury fizycznej i sport wśród różnych grup wiekowych społeczeństwa
- wyłonienie najlepszych zawodników LZS
- Turniej ma charakter otwarty dla zawodników nie będących członkami LZS

ORGANIZATOR: 
- Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- A&A Arkadia

TERMIN I MIEJSCE:     
Turniej odbędzie się w dniu 25.07.2021r. o godz. 11.00 w Pabianicach ul. Grota-
Roweckiego 8 (województwo łódzkie)  na polu golfowym A&A Arkadia

UCZESTNICWO: 
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie www.aagolfclub.pl 
o dnia 24.07.2021 do godziny 15:00. Opłaty przyjmowane będą na miejscu przed turniejem
do godziny 10:00 w formie gotówki.
Cennik: 

- 50 zł - VIP 50zł
- 50 zł - członkowie z HCP A&A - juniorzy/studenci
- 70zł - członkowie z HCP A&A
- 70zł – goście członka VIP
- 200zł – Pozostali
* Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju

- Osoby, które dokonają rejestracji i nie stawią się na starcie bez odwołania uczestnictwa i
podania przyczyn rezygnacji, nie zostaną dopuszczone do mistrzostw w przyszłym roku.

Zasady przeprowadzenia

http://www.aagolfclub.pl/
http://www.aagolfclub.pl/


1. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.
2. Format turnieju: stroke play brutto i 3/4 netto.
3. Osoby posiadające HCP wyższy niż 36 mogą startować w turnieju tylko w kategorii

dodatkowej stroke play netto z ograniczeniem do 10 uderzeń na każdym dołku.
4. W przypadku remisu brutto o 3 pierwszych miejscach w kategorii brutto decyduje

dogrywka kontynuowana na wybranych dołkach, aż do uzyskania przewagi. W
przypadku remisu netto decyduje niższy HCP graczy.

5. Nagrodzeni pucharami zostaną 3 najlepsi gracze brutto i netto oraz w
kategorii netto jedna kobieta.

6. Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie otrzymuje nagrody w kategorii netto.
7. W zależności od ilości osób biorących udział w turnieju istnieje możliwość

przeprowadzenia dodatkowych konkursów:
Nearest to the pin Longest Drive 

8. Turniej będzie rozgrywany według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A oraz
według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

9. Piłki oraz kije używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście
Conforming Balls i Conforming Clubs obowiązującej aktualnie i zatwierdzonej
przez R&A.

10. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod
warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości
takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z
dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas
gry.

11. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub
zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł
Lokalnych.

12. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.
13. W trakcie trwania Turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu.
14. Mężczyźni - żółte tee, kobiety – czerwone tee.
15. 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.

16. 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).

17. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Sportowej
A&A GC.

18. 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.

19. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych,
marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.



20. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika
Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach,
ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie
wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

Krajowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe/ 
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