
 

Regulamin Cyklu Turniejów
WGC Grand Prix 2022

Postanowienia ogólne:  

1. Każdy z zawodników ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów  

2. Turnieje rozgrywane będą na polu golfowym 18H Wrocław Golf Club 

3. Limit wieku: bez ograniczeń 

4. Limit HCP: 36 

5. Wyniki z rund graczy z HCP powyżej 36 będą przeliczane jak przy HCP 36 

6. Grupy startowe będą ustalane przez organizatorów turnieju, listy startowe będą umieszczane na stronie 

internetowej wroclaw.golf oraz na Facebooku Wrocław Golf Club w dzień poprzedzający start turnieju 

do godz. 20:00 

7. Do turnieju dopuszczeni będą gracze posiadający ważną licencję HCP 

8. Gracze niezrzeszeni w Polskim Związku Golfa muszą przedstawić ważna licencję HCP związku golfa 

najpóźniej na 3 dni przed planowanym startem turnieju. W przeciwnym wypadku nie będą dopuszczeni 

do rywalizacji 

9. Rodzaj startów w każdym z turniejów będzie ogłaszany wraz z listą startową w dniu poprzedzającym 

10. Flight’y 3-4 osobowe ustalane bedą przez Organizatorów turnieju 

Nagrody i punktacja generalna:

1. Cykl turniejów WGC Grand Prix 2022 składa się z 6 turniejów jednodniowych plus dwu dniowy turniej 

Mistrzostwa Klubu Wrocław Golf Club, łącznie możliwych do rozegrania będzie 8 rund plus jedna runda 

dodatkowa. 

2. Aby gracz mógł być zakwalifikowany w klasyfikacji generalnej musi rozegrać minimum 5 rund 

turniejowych, z czego trzy rundy musza zostać rozegrane przed turniejem Mistrzostwa Klubu Wrocław 

Golf Club 

http://www.wroclaw.golf


3. Cztery najlepsze wyniki z pośród rozegranych rund będą wliczane do klasyfikacji generalnej cyklu. 

4. W przypadku remisu (taka sama suma czterech najlepszych wyników) o miejscu decydować będzie 

większa ilość rozegranych rund turniejów. W przypadku braku rozstrzygnięcia o ostatecznej pozycji w 

klasyfikacji generalnej będzie decydowała zasada „countback” z ostano zaliczonej rundy do klasyfikacji 

generalnej gracza 

5. Tabela z punktacją generalną będzie aktualizowana każdorazowo po rozegranej rundzie z cyklu. 

6. O przynależności do danej grupy HCP decyduje HCP początkowy gracza (HCP z jakim gracz 

przystępował do swojej pierwszej rundy w WGC Grand Prix 2022) 

7. Dla zwycięzców w poszczególnych grupach handicapowych nagrodami będą: 

 1 MIEJSCE - NIELIMITOWANE ROCZNE PRAWO DO GRY NA POLU GOLFOWYM 18H   

NA ROK  2023 

 2 MIEJSCE - NIELIMITOWANE ROCZNE PRAWO DO GRY OD PONIEDZIAŁKU DO   

 CZWARTKU NA POLU GOLFOWYM 18H NA ROK  2023 

 3 MIEJSCE - NIELIMITOWANE ROCZNE PRAWO DO GRY OD PONIEDZIAŁKU DO   

 CZWARTKU NA POLU GOLFOWYM 18H NA ROK  2023 

Nagroda jest przeznaczona wyłącznie do wykorzystania przez osobę, która ją uzyskała.

W przypadku zajęcia 1 miejsca przez osobę do 23 roku życia (włącznie), nagrodą pozostaje również Nielimitowane roczne prawo do 

gry na polu 18H na rok 2023 dla Juniora

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Imprezy Mistrzowskiej, obecność zwycięzców jest OBOWIĄZKOWA

Turniej rozgrywany będzie zgodnie z regułami Gry w golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz 

według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju 

Opłaty i Zgłoszenia:

1. Opłaty za turniej będą pobierane przed startem turnieju w recepcji pola golfowego zgodnie z cennikiem: 

• Członkowie z pełnym prawem do gry - 90 zł

• Członkowie z prawem do gry PON-CZW — 180 zł

• Członkowie z prawem do gry Pole 9H — 240 zł



• Goście - 300 zł

• Goście Junior - 190 zł

2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem systemu Eagle 2.0 na stronie internetowej polski.golf w 

zakładce Turnieje. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z oświadczeniem zawodnika / opiekuna 

prawnego zawodnika o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

3. Zgłoszenia do turnieju można dokonać najpóźniej na dwa dni przed planowanym startem turnieju do 

godz. 18:00. Zapisy w późniejszym terminie nie będą przyjmowane

4. Nie stawienie się na starcie (NS) i nie powiadomienie o nieobecności recepcji pola golfowego skutkuje 

zmianą HCP zgodnie z zasadami przyjętymi przez system WHS. W przypadku osób, które dwa razy 

zgłoszą swój udział w turnieju, a mimo to nie pojawią się na starcie bez powiadomienia recepcji pola 

golfowego, zostaną zdyskwalifikowani z klasyfikacji generalne, a także nie będą mieli możliwości 

dalszego uczestnictwa w cyklu turniejowym.

5. Każdy zawodnik / opiekun prawny zawodnika biorący udział w turnieju wyraża zgodę na bezpłatne 

użycie wizerunku zawodnika w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych 

przygotowanych przez Organizatora Turnieju – Wrocław Golf Club sp. z o.o. - lub przez podmiot 

współpracujący z Organizatorem. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika turnieju obejmuje 

wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika turnieju w celach promocyjnych, marketingowych oraz 

reklamowych Organizatora, w szczególności celem publikacji na stronie internetowej pola golfowego 

oraz w mediach społecznościowych, jak również w prasie, książkach, ulotkach i reklamach.

http://polski.golf
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