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Regulamin Zawo��w 
Citi Handlowy XVII Klubowe Mistrzostwa Polski 

Grupa Kwalifikacyjna 
  Toya Golf & Country Club 

28.06-01.07.2018 
Ranking PZG – Klubowy Puchar Polski 

 

 
1. Uprawnieni do gry w turnieju: 

a) Wg zapisu Regulaminu G��wnego Turniej�w Mistrzowskich PZG 2018 – ust. 2 pkt a), i). 
b) Zawodnicy amatorzy z op�aconą licencją sportową w PZG do dnia 15 maja 2018 r. jako 

cz�onkowie danego klubu macierzystego. 
c) W celu zakwalifikowania się do drużyny, zawodnik jest zobowiązany, przed rundą 

treningową, uczestniczyć w co najmniej dw�ch turniejach rankingowych PZG w 2018 r. lub 
być zarejestrowanym w PZG od 2017 r. 

d) Zawodnik reprezentujący dany klub w turnieju „Klubowe Mistrzostwa Polski – Grupa 
Mistrzowska” nie może brać udzia�u w turnieju „Klubowe Mistrzostwa Polski – Grupa 
Kwalifikacyjna”. 
 

2. Kwalifikacje� op�a�� i zg�o�zenia �o �urnieju: 
a) W turnieju może wziąć udzia� maksymalnie 24 kluby.  
b) Każda drużyna sk�ada się z 7 zawodnik�w.  
c) W trakcie trwania turnieju drużynę musi reprezentować co najmniej 4 zawodnik�w,  

w przeciwnym razie drużyna podlega dyskwalifikacji. 
d) Zawodnik, kt�ry zostanie zg�oszony do danej drużyny w dniu rejestracji, zostaje do niej  

przypisany na czas trwania turnieju. 
e) Zg�oszenia przyjmowane są na stronie www.polishchampionships.pl do  7 czerwca 2018 r. 
f) W Grupie Kwalifikacyjnej wystąpić mogą co najwyżej 2 drużyny reprezentujące dany  

klub – cz�onka PZG. Pierwsze�stwo uczestnictwa w turnieju mają kluby, kt�re zg�osi�y jedną 
drużynę i nie mają swojego przedstawiciela w Grupie Mistrzowskiej.  

g) Kwalifikacja do turnieju zg�oszonych drużyn nastąpi wg kolejności zarejestrowanych wp�at 
oraz zajętego miejsca w Klubowym Pucharze Polski w sezonie 2017. Op�atę wpisową  
należy dokonać do  7 czerwca 2018 r.  

h) Sk�ad zg�oszonych i op�aconych drużyn należy przekazać na adres poczty elektronicznej  
organizacja@pzgolf.pl do  25 czerwca 2018 r. Kapitan ma prawo do zmiany 2 os�b ze  
zg�oszonego, sk�adu drużyny, do godz. 15:00 dnia treningowego. 

i) Op�a�a wpisowa za �ruż�nę w�no�i 2880 z�. 
j) Rachunek wp�at: 
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Nazwa rachunku:   Pol�ki Związek Golfa 
Al. Jerozolimskie 65/ 79 
00-697 Warszawa  

Bank:   Pekao S.A. 
Nr rachunku:   IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684 

SWIFT - PKOPPLPW 
Opis wp�aty: „Nazwa klubu” – op�ata wpisowa za Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa 

Kwalifikacyjna 
k) Lista zakwalifikowanych i rezerwowych klub�w og�oszona będzie na stronie  

www.polishchampionships.pl na 2 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. 
 

3. Kapi�an �ruż�n�� 
a) Funkcję tą może pe�nić wy�ącznie cz�onek danego klubu lub cz�onek PGA Polska.  
b) Każdego dnia wyznacza sk�ad 6-osobowej drużyny.  
c) Decyduje o kolejności startu poszczeg�lnych zawodnik�w w grze pojedynczej oraz  

o sk�adach drużyn w grze podw�jnej II, III i IV dnia turnieju. Kapitan drużyny zobowiązany 
jest przekazać do Biura Zawod�w,  nie d�użej niż 30 min od og�oszenia wynik�w, kolejność 
start�w zawodnik�w w meczach pojedynczych i sk�ad drużyny podw�jnej na następną  
rundę turniejową. 

d) Wyznacza osoby, kt�re będą reprezentować drużynę w przypadku rozgrywania dogrywki. 
e) Na każdą rundę turniejową wyznacza 1 osobę, kt�ra może udzielać porad grającym  

zawodnikom. Taką osobą może być on sam lub ma możliwość wyznaczyć inną osobę  
będącą cz�onkiem drużyny.  
 

4. Format turnieju; tees, klasyfikacje: 
a) Turniej 4-dniowy: 
a) dzie� 1 – stroke play brutto. Każda drużyna może wystawić do gry maksymalnie  

6 zawodnik�w. Do �ącznego wyniku drużyny zalicza się sumę 5-ciu najlepszych wynik�w 
indywidualnych stroke play brutto. Na podstawie �ącznego wyniku, drużyny zostaną      
podzielone na grupy wg kolejności zajętych miejsc zgodnie z tabelami z za�ącznika nr 1.  
W przypadku remis�w o wyższym miejscu drużyny decyduje niższy wynik indywidualny 
stroke play brutto uzyskany w następującej kolejności: 6 zawodnika, najlepszy 
indywidualny wynik w drużynie, następne kolejne najniższe wyniki indywidualne.  
W przypadku dalszego remisu, o kolejności rozstrzygnie „countback”, czyli lepszy (niższy) 
wyniki najniższego wyniku indywidualnego stroke play brutto w drużynie na do�kach 10-18, 
13-18, 16-18, 18. W przypadku gdy klub nie będzie reprezentowany przez 6 zawodnika to 
ich wynik liczony jest jako 0 co jest jednoznaczne z uzyskaniem gorszego miejsca.  

� dzie� 2 – match play brutto w grupach wed�ug schematu znajdującego się w za�ączniku nr 2. 
Każdy mecz sk�ada się z jednego pojedynku fourball match play,  oraz z czterech  
pojedynk�w indywidualnych single match play.  Drużyny z wszystkich grup rywalizować 
będą na 9 do�kach. W razie braku rozstrzygnięcia pojedynku po rozegraniu 9 do�k�w zostaje 
wpisany wynik 0,5 punktu dla każdej z drużyn. W przypadku uzyskania przez drużyny  
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jednakowej liczby punkt�w zostanie rozegrana dogrywka. Kapitanowie drużyn wyznaczają 
2 osoby, kt�re będą reprezentować drużynę w formacie foursome match play, w systemie 
„nag�ej śmierci” na do�kach wyznaczonych przez Komitet Turnieju. Jeżeli wynik meczu jest 
już przesądzony, pozostali gracze z tych drużyn muszą przerwać grę i niezw�ocznie opuścić 
pole. 

� Uwaga: Nie będzie możliwe rozgrywanie mecz�w pojedynczych i podw�jnych przez tych  
samych zawodnik�w.  

� dzie� 3 – match play brutto w grupach wed�ug schematu znajdującego się w za�ączniku nr 2. 
Wszystkie pojedynki rozgrywane są w takim samym formacie jak w dniu 2.  

� dzie� 4 – match play brutto w grupach wed�ug schematu znajdującego się w za�ączniku nr 2. 
Wszystkie pojedynki rozgrywane są w takim samym formacie jak w dniu 2.   

b) Wynik każdego zako�czonego meczu musi być przekazany osobiście lub telefonicznie do 
Komitetu Turnieju przez zw�cięzcę niezw�ocznie po jego zako�czeniu. 

c) Tee – turniejowe PZG: 

� d�ugość pola dla mężczyzn 5829 metr�w – (ż���e) – z uwzględnieniem zmian d�ugości 
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA), 

� d�ugość pola dla kobiet 5114 metr�w – (czerwone) – z uwzględnieniem zmian d�ugości 
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA). 

f) Drużyna, kt�ra nie stawi się na starcie w liczbie przynajmniej 5 zawodnik�w ostatniego dnia 
turnieju zostanie z niego zdyskwalifikowana. Nie otrzyma punkt�w rankingowych 
uwzględnianych w klubowym pucharze polski oraz nie będzie mog�a uczestniczyć  
w Klubowych Mistrzostwach Polski grupa Kwalifikacyjna rozgrywanych w 2019 roku.  
 

5. Zw�cięzc� �urnieju�  

Kluby, kt�re zajmą miejsca od 1 do 3, otrzymują automatyczną kwalifikację do Grupy 
Mistrzowskiej. Drużyny z 4, 5 i 6 miejsca będą grać baraże z klubami, kt�re zaję�y ex aequo 
15 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski – Grupa Mistrzowska. Warunkiem 
kwalifikacji jest nie posiadanie swojego przedstawiciela w turnieju Klubowe Mistrzostwa 
Polski – Grupa Mistrzowska rozgrywanych w 2018 r.  Jeżeli warunek ten nie zostanie 
spe�niony awans lub możliwość gry w barażach uzyskują kluby, kt�re zaję�y kolejne miejsca 
w Klubowych Mistrzostwach Polski – Grupa Kwalifikacyjna.   

 
6. Mecze barażowe 

a) Rozegrane zostaną na polu golfowym First Warsaw G&CC w dniu 4 października. 
b) Koszt za udzia� w barażach (green fee) wynosi 600 z� za drużynę.  
c) Klub, kt�ry zają� wyższe miejsce dające prawo gry w barażach w Klubowych Mistrzostwach 

Polski Grupa Kwalifikacyjna ma możliwość wyboru klubu, z kt�rym będzie rywalizować. Taką 
decyzję musi podjąć do dnia 31 sierpnia 2018 r. i wys�ać ją na adres poczty elektronicznej 
organizacja@pzgolf.pl. 

d) Każda drużyny może wystawić do gry maksymalnie 6 zawodnik�w. Mecz sk�ada się  
z 6 pojedynk�w indywidualnych single match play brutto. W razie braku rozstrzygnięcia 
pojedynku po rozegraniu 18 do�k�w zostaje wpisany wynik 0,5 punktu dla każdej z drużyn. 
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W przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej liczby punkt�w zostanie rozegrana 
dogrywka w systemie „nag�ej śmierci” w formacie foursome match play. 

e) W barażach drużynę nie muszą reprezentować te same osoby, kt�re gra�y w Klubowych 
Mistrzostwach Polski, ale są zobowiązane spe�niać warunki niniejszego regulaminu - ust.  
1 pkt b) i c).  

f) Sk�ad drużyn należy przekazać na adres poczty elektronicznej organizacja@pzgolf.pl do   
2 paź�ziernika 2018 r 

 
7. Ranking PZG: 

Punkty do rankingu otrzymają Kluby golfowe wed�ug zajętego miejsca – za�ącznik nr 3.
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Za�ącznik nr 1 
 

Grupa A  Grupa B  Grupa C  Grupa D  Grupa E  Grupa F 

1  2  3  4  17  18 

8  7  6  5  20  19 

9  10  11  12  21  22 

16  15  14  13  24  23 

Za�ącznik nr 2 
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa E 

piątek rano 9 do�k�w piątek rano 9 do�k�w piątek rano 9 do�k�w piątek rano 9 do�k�w piątek rano 9 do�k�w piątek rano 9 do�k�w 

                         

1 vs 16  8 vs 9 2 vs 15  7 vs 10 3 vs 14  6 vs 11 4 vs 13  5 vs 12 17 vs 24  20 vs 21 18 vs 23  19 vs 22 

                         
piątek popo�udniu 9 

do�k�w 
piątek popo�udniu 9 

do�k�w 
piątek popo�udniu 9 

do�k�w 
piątek popo�udniu 9 

do�k�w 
piątek popo�udniu 9 

do�k�w 
piątek popo�udniu 9 

do�k�w 
                         

1 vs 9  8 vs 16 2 vs 10  7 vs 15 3 vs 11  6 vs 14 4 vs 12  5 vs 13 17 vs 21  20 vs 24 18 vs 22  19 vs 23 

                         

sobota rano 9 do�k�w sobota rano 9 do�k�w sobota rano 9 do�k�w sobota rano 9 do�k�w sobota rano 9 do�k�w sobota rano 9 do�k�w 

                         

1 vs 8   9 vs 16 2 vs 7   10 vs 15 3 vs 6   11 vs 14 4 vs 5   12 vs 13 17 vs 20   21 vs 24 18 vs 19   22 vs 23 

 

O zajętym miejscu w grupie decyduje liczba zwycięstw. W przypadku jeżeli dwie drużyny mają po 2 
wygrane mecze to o wyższej pozycji decyduje wynik ich bezpośredniego meczu. Zwycięzca tego 
meczu zajmuje wyższe miejsce w grupie. W przypadku jak trzy drużyny będą mia�y tyle samo 
punkt�w to o wyższym miejscu decydować będzie dogrywka w formacie foursome match play,  
w systemie „nag�ej śmierci” na do�kach wyznaczonych przez Komitet Turnieju. Najniższe miejsce  
w grupie zajmie ta drużyna, kt�ra odpadnie z dogrywki jako pierwsza. W przypadku jak odpadną 
dwie drużyny w jednym czasie to kontynuują one dogrywkę do momentu wy�onienia zwycięzcy. 

Zwycięzcy grupy 
Drużyny, kt�re zaję�y 2 

miejsce w grupie 
Drużyny, kt�re zaję�y 3 

miejsce w grupie 
Drużyny, kt�re zaję�y 4 

miejsce w grupie 
Drużyny z miejsc 1 i 2 

grupy E i F 
Drużyny z miejsc 3 i 4 

grupy E i F 
sobota popo�udniu 9 

do�k�w 
sobota popo�udniu 9 

do�k�w 
sobota popo�udniu 9 

do�k�w 
sobota popo�udniu 9 

do�k�w 
sobota popo�udniu 9 

do�k�w 
sobota popo�udniu 9 

do�k�w 

o miejsce 1-4 o miejsce 5-8 o miejsce 9-12 o miejsce 13-16 o miejsca 17-20 o miejsca 21-24 
A1 VS D1      B1 vs C1 A2 VS D2      B2 vs C2 A3 VS D3      B3 vs C3 A4 VS D4    B4 vs C4 E1 vs F2         F1 vs E2 E3 vs F4          F3 vs E4 

                
niedziela 18 do�k�w niedziela 18 do�k�w niedziela 9 do�k�w niedziela 9 do�k�w niedziela 9 do�k�w niedziela 9 do�k�w 

o  miejsce 1-2 o  miejsce 5-6 o  miejsce 9-10 o  miejsce 13-14 o  miejsce 17-18 o  miejsce 21-22 

zwycięzcy mecz�w  zwycięzcy mecz�w zwycięzcy mecz�w zwycięzcy mecz�w zwycięzcy mecz�w zwycięzcy mecz�w 

 A1 vs D1 i B1 vs C1  A2 vs D2 i B2 vs C2  A3 vs D3 i B3 vs C3  A4 vs D4 i B4 vs C4 E1 vs F2 i F1 vs E2 E3 vs F4 i F3 vs E4 

                
niedziela 18 do�k�w niedziela 18 do�k�w niedziela 9 do�k�w niedziela 9 do�k�w niedziela 9 do�k�w niedziela 9 do�k�w 

o  miejsce 3-4 o  miejsce 7-8 o  miejsce 11-12 o  miejsce 15-16 o  miejsce 19-20 o  miejsce 23-24 

przegrani mecz�w  przegrani mecz�w przegrani mecz�w przegrani mecz�w przegrani mecz�w przegrani mecz�w 

 A1 vs D1 i B1 vs C1  A2 vs D2 i B2 vs C2  A3 vs D3 i B3 vs C3  A4 vs D4 i B4 vs C4 E1 vs F2 i F1 vs E2 E3 vs F4 i F3 vs E4 
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Za�ącznik nr 3 
 

Miejsce Punkty Rankingowe Miejsce Punkty Rankingowe 

1 4800 13 2652 

2 4368 14 2544 

3 4128 15 2448 

4 3888 16 2340 

5 3744 17 2244 

6 3588 18 2148 

7 3444 19 2052 

8 3288 20 1956 

9 3144 21 1860 

10 3000 22 1800 

11 2856 23 1740 

12 2760 24 1680 

 


