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GOLFSPA 2020 

Regulamin rozgrywek 

1. Format  

1.GOLFSPA CUP to coroczny cykl sześciu turniejów indywidualnych 

rozgrywanych na Polu Golfowym w Szczytnej. Turnieje odbywają się w zasadzie 

raz w miesiącu, od maja do października, o ile nie zaistnieją nieprzewidziane 

okoliczności uniemożliwiające rozegranie turnieju.  

W skład cyklu wchodzą następujące zawody: 

02.05.2020 – MOYA GOLF CUP  

16.05.2020 – STANLEY CUP 

20.06.2020 – LAURY GOLFSPA 

04.07.2020 – TURNIEJ URODZINOWY 

06.09.2020 – POLSKO- CZESKI PUCHAR 

03.10.2020 - SZCZYTNA CUP – FINAŁ  

2. Organizatorem GOLFSPA CUP jest właściciel pola we współpracy z Klubem 

Golfistów Hrabstwa Kłodzkiego w Szczytnej. 

2. Warunki uczestnictwa  

1.Udział w turniejach z cyklu GOLFSPA CUP  może wziąć każdy golfista o 

statusie amatora. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na 

turniej. 

3. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej wynikającej z regulaminu 

poszczególnych zawodów. 

3. Reguły  

1.Turnieje odbywają się według reguł R&A Golf Club of St. Andrews oraz reguł 

lokalnych Pola. 

2. Turnieje są rozgrywane na osiemnastu dołkach (2 x dziewięć dołków) w 

systemie strokeplay brutto i netto. Na dołkach 5,6, 7, 8 i 9 na każdej 9  



zawodnicy do 16 lat, pow.70 lat ( rocznik 1950), kobiety oraz z GS HCP 40 i 

wyższym startują z czerwonych tee. 

3. Rozstrzygający głos w sprawie reguł ma Sędzia Główny, we współpracy z 

kierownikiem zawodów i wyłonionym każdorazowo przedstawicielem 

zawodników. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zastosowania czasowego zakazu 

startów w turniejach GOLFSPA CUP wobec graczy rażąco lub wielokrotnie 

łamiących reguły. 

4. Trening i rozgrzewka  

1. W dzień turnieju trening przed zawodami na polu jest zabroniony. Gracze 

mogą się rozgrzewać wyłącznie na driving range i treningowym greenie. 

5. Wyniki, remisy i punktacja  

1.Wynik netto obliczany jest na podstawie aktualnego lokalnego systemu 

handicapowego GS HCP. W przypadku braku aktualnego GS HCP  do 

obliczania zastosowany będzie handicap uzyskany w tych zawodach. 

2.W przypadku remisów na pierwszych trzech pozycjach, zarówno w kategorii 

brutto, jak i netto, o zajętym miejscu dotyczącym nagradzania decyduje lepszy 

wynik kolejno na 18, 17, 16 …. dołku aż do rozstrzygnięcia. 

 

6. Nagrody w kategoriach brutto i netto  

1.Osoby odbierające nagrody w kategorii brutto są pomijane przy 

przyznawaniu nagród w kategorii netto. 

2. W poszczególnych zawodach o rodzaju nagród decyduje regulamin danych 

zawodów 

7. Rozpoczęcie gry  

1.Godzina rozpoczęcia każdego turnieju jest podana wcześniej na stronie Pola 

Golfowego w Szczytnej 

2. Spóźnienie o czas umożliwiający jeszcze dołączenie do gry karane jest 

dwoma uderzeniami. Dłuższe spóźnienia jednoznaczne są z dyskwalifikacją. 

8. Telefony  

1.W czasie turniejów zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych poza 

wyjątkowymi okolicznościami.  



 

9. Wypełnianie i zdawanie kart  

1.Gracze są zobowiązanie do czytelnego i rzetelnego zapisywania wyników 

brutto na każdym dołku. 

2. Po zakończeniu gry gracze mają obowiązek sprawdzenia, czytelnego 

podpisania i zdania w jak najkrótszym czasie kart wyników w domku 

klubowym oraz wpisania swoich wyników na tablicy przy 19 dołku lub 

podyktowania ich obsłudze komputera. 

3. Po zdaniu kart nie można wprowadzać na nich żadnych zmian. 

4. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych wyników ponosi 

gracz. 

5. Jeżeli gracz nie zda karty po zakończeniu gry może zostać 

zdyskwalifikowany, o ile nie wystąpią okoliczności sugerujące odstąpienie od 

takiej kary. 

10. Klasyfikacja końcowa cyklu 

1. O miejscu w klasyfikacjach końcowych brutto i netto GOLFSPA CUP  

decyduje suma  czterech  najlepszych wyników/ punktów/ uzyskanych w 

turniejach z cyklu z danego sezonu. 

2. W przypadku remisu na miejscach 1-3 / dotyczy nagradzania/ , o miejscu 

w klasyfikacji końcowej decydują wyniki bezpośredniej rywalizacji w 

zawodach. 

11. Akceptacja regulaminu i zgoda na publikację  

1.Start w turnieju jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu.  

2.Start w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć 

i wykorzystanie danych do publikacji wyników. 

Życzymy udanego startu w sezonie golfowym 2020 ! 

                                                             


