
 
 

REGULAMIN 
 

Mistrzostwa Polski Adwokatów i Prawników 2016 r.   
20 - 21 maja 2016 r. 

 
§1 

 
1. Turniej Golfowy odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2016 r. na polu golfowym Gradi Golf Club w Brzeźnie. 

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z regułami R&A Rules Ltd, PZG oraz według Reguł Lokalnych 

2. Turniej organizowany jest przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. 

 
§2 

 
1. W skład Komitetu Organizacyjnego Turnieju wchodzą:  

i. – dyrektor pola Arkadiusz Popek;  

ii. - adw. Mateusz Szymański 

iii. -  adw. Andrzej Pasierski 

 

2. Sędzią Turnieju jest Dorota Niewdana 

 

3. Członkowie Komitetu Turnieju mogą brać udział w Turnieju Golfowym. Przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego Turnieju jest adw. Mateusz Szymański.  

 

4. Komitetowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo interpretowania niniejszego Regulaminu. Decyzje Komitetu 

Turnieju są ostateczne.  

 
5. Komitet Turnieju podejmuje decyzje  większością głosów.  

 
§3 

 
1. Uprawnieni do gry w turnieju są amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited., którzy 

są jednocześnie absolwentami kierunku prawa, posiadają aktualną kartę HCP PZG na dzień rejestracji do 

turnieju oraz amatorzy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe 

związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP. 

 

2. Za zgodą Przewodniczącego Komitetu, w turnieju może wziąć udział osoba, która nie spełnia wymagań o 

których mowa w ust. 1.  

 
3. Dopuszczalny limit HCP gry w turnieju wynosi 54 HCP. 

 
 

§4 
 
1. Reguły i etykieta gry w golfa:  

 

a) turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited, 

PZG oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;  

 

b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, 

itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o  zastosowaniu 

takiej kary może podjąć Sędzia  na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7);  

 

b) w razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go 

zatrudnia. 

 

 

 

 

 



2. Format turnieju, tees:  

 

a) turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach w formacie Stroke Play Brutto, 18 dołków każdego kolejnego dnia 

turnieju:  

• 21.05 -  I runda, tee off start; godzina 10.00 

• 22.05 -  II runda, tee off start; godzina 09.30  

 

b) tee:  mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat - tee żółte,   

            kobiety i juniorzy do 12 lat– tee czerwone  

 
§5 
 

1. Miejsca w turnieju zostaną przyzna za wyniki osiągnięte w klasyfikacjach głównych oraz dodatkowych niżej 

opisanych. Ponadto, zostaną rozegrane dodatkowe konkursy. Gracz, który zajmie miejsce nagradzane w 

klasyfikacji głównej, jest brany pod uwagę w klasyfikacji dodatkowej.  

 

a.) Klasyfikacje główne turnieju:   

 

 Strokeplay Bruttto w kategorii mężczyzn prawników: 

  

I miejsce  Mistrz Polski Prawników 2016 

II miejsce  I Wice Mistrz Polski Prawników 2016 

III miejsce  II Wice Mistrz Polski Prawników 2016 

 

w kategorii kobiet:  

I miejsce  Mistrzyni Polski Prawników 2016 

II miejsce  I Wice Mistrzyni Polski Prawników 2016 

III miejsce  II Wice Mistrzyni Polski Prawników 2016 

 

Strokeplay Brutto w kategorii mężczyzn adwokatów:  

 

I miejsce  Mistrz Polski Adwokatów 2016 

II miejsce  I Wice Mistrz Polski Adwokatów 2016 

III miejsce  II Wice Mistrz Polski Adwokatów 2016 

 

w kategorii kobiet:  

I miejsce  Mistrzyni Polski Adwokatów 2016 

II miejsce  I Wice Mistrzyni Polski Adwokatów 2016 

III miejsce  II Wice Mistrzyni Polski Adwokatów 2016 

 

 

a. Klasyfikacje dodatkowe turnieju: 

 

 

i. Klasyfikacja osobno dla kobiet i mężczyzn – strokeplay brutto; 

ii. Klasyfikacja osobno dla kobiet i mężczyzn: 

 

1 grupa  0 – 18  stableford netto  

2 grupa  18,1 - 36 stableford netto 

3 grupa   36,1 – 54          stableford netto 

 

W każdej z powyższych grup HCP, przyznane zostanie tylko I miejsce  

Kategorie brutto i netto są rozłączne . 

 

b.) Dodatkowe konkursy: 

i. Nearest to the pin; 

ii. Longest drive mężczyzn; 

iii. Longest drive kobiet; 



 

 

 

2. Uprawnieni do tytułów mistrzowskich w kategorii brutto prawników są wyłącznie gracze, którzy spełniają 

kryteria wymienione w §3. Natomiast uprawnieni do tytułów mistrzowskich w kategorii brutto adwokatów są 

wyłącznie gracze, którzy spełniają kryteria wymienione w §3 oraz są wpisani na listę adwokatów w Polsce. 

  

3. Uprawnieni do zajęcia miejsc w klasyfikacji dodatkowej są wszyscy gracze biorący udział w turnieju, 

posiadający aktualny HCP Polskiego Związku Golfa lub innego narodowego związku golfa. 

 
 

§6 
 
 

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są  przez e-mail. Recepcja@palac-brzezno.pl lub telefonicznie: (+48)  

783 440 364 

 

2. Opłaty turniejowe należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnieju na rachunek wskazany 

przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania opłaty na rachunku 

wskazany przez Komitet Organizacyjny Turnieju. 

 

3. Wysokość opłaty turniejowej wynosi 550 PLN.    

 

4. W opłatach wpisowych turnieju zawarte są green fee, lunch boxy, dwa posiłki po rundzie turniejowej oraz 

uroczysta kolacja wraz z rozdaniem nagród. 

 

5. Runda treningowa przed turniejem dla zainteresowanych - 100 PLN  za 18 dołków  

 

6. Zamknięcie i ogłoszenie list startowych nastąpi dzień przed turniejem i zostanie ogłoszona na stronie pola 

golfowego. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi o godz. 16.00. Oficjalne ogłoszenie listy 

startowej odbędzie się o godzinie 18:30. Na pierwszą rundę czasy startów ustawione będą głównie wg 

handicapów, na drugą rundę składy drużyn ustalone będą wg wyników brutto z pierwszej rundy. 

 
7. Liczba uczestników w turnieju jest ograniczona do 72. 

 
8. Komitet Organizacyjny Turnieju przewiduje listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

turnieju przez danego gracza na zasadach opisanych w §7, w jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy 

rezerwowej.     

 
§7 

  

 

Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju, może wycofać się z zawodów ale powinien przesłać 

informację o rezygnacji pocztą elektroniczną lub poinformować recepcję klubu telefonicznie co najmniej na 2 

dni przed turniejem, do godziny 15.00. 

 
   

 
§8 

  
 

1. Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.  

 

2. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.  

 

3. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica 

czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy 

dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez marshala. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest 

ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego  ostrzeżenia. Czas na 

uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund, na approach shot, chip 
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lub putt, oraz 40 sekund na  tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. 

Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma 

odpowiednią karę od marshala.   

 

4. Karą za opóźnianie gry jest:  

• pierwsze wykroczenie:      jedno uderzenie karne,  

• drugie wykroczenie:  dwa uderzenia karne,  

• trzecie wykroczenie:  dyskwalifikacja  

 
§10 

  
 

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją 

powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i  wszystkie 

wyniki danej rundy. Zasady rozstrzygnięcia wyników turnieju w takiej sytuacji ustali Komitet Organizacyjny i 

jego decyzje będą ostateczne  

 
§11. 

  
 

1. Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju  z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, 

gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez 

Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i 

postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie on zdyskwalifikowany, chyba, 

że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.  

 

2. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:  

• natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,  

• przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,  

• wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.  

 
§12 

   
 

1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest 

markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie 

poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum 

Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. 

 

2. Jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem  zostanie  zdyskwalifikowany. 

 
§13 

 
  

1. O pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej  śmierci” na dołku  nr 1, 

a w razie nierozstrzygnięcia na kolejnych dołkach nr 2 i kolejnych. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział 

więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne 

miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób,  że im później dany 

zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników 

odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w 

następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.  

 

2. pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej 

kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy. 

 

3. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) - w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych 

wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo. 

 

4. W klasyfikacji dodatkowej  o kolejności miejsc1-3 decyduje niższy rozstrzygnie lepszy wynik w 

następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy. 



 

5. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) - w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych 

wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.  

  
 

§14 
  
 

1. HCP gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP 

dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, 

zgodnie z rozegranymi rundami. 

 

2. W turniejach, w których prowadzona będzie klasyfikacja netto, HCP turniejowy zawodnika będzie wynosił 

3/4 jego HCP Gry.  

 
§15 

  
 

Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez  R&A 
(www.randa.org/rules/equipment).  

 
§16 

  
  

1. Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie 

telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem 

Turnieju. 

 

2. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można 

nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru.  

  
§17 

   

Komitet Turnieju może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych typu melex 

        w uzasadnionych  przypadkach. Wózki elektryczne są dozwolone. 

 

 

§18 

 

                  Komitet Organizacyjny  Turnieju zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym  

regulaminie .  

 
 


