
 

XXIV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie 

XV Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie 

14-15 maja (piątek,sobota) 2021 – Gradi Golf Club 

Regulamin i warunki uczestnictwa 

1. Komitet Turnieju 
Organizatorem turnieju jest   Izba Adwokacka we Wrocławiu przy współpracy Gradi Golf Club. 
 

Skład Komitetu Turniejowego 
Dyrektor                                    Zbigniew Grabowski    zbigniewgrabowski@onet.pl 
Sędzia Główny                          Dorota Niewdana        dorotaniewdana13@gmail.com 
Przedstawiciel organizatora  Mateusz Szymański      m.szymanski@lsslegal.pl 
Przedstawiciel organizatora  Andrzej Pasierski          apasierski@post.pl  
Przedstawiciel Pola  Gradi      Agata Betscher            golf@palac-brzezno.pl  

 
2. Uprawnieni do gry w turnieju, limit graczy: 
a) Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited (urodzeni przed 1 

stycznia 2003 roku) 
    -  adwokaci ( kobiety i mężczyźni ) -wszystkie osoby posiadające status adwokata, a także                        

        emeryci, renciści wykonujący wcześniej zawód adwokata i aplikanci adwokaccy   

- prawnicy ( kobiety i  mężczyźni )- wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 

prawniczych), w kategorii prawników klasyfikowani są adwokaci  

- goście   przy założeniu, że  pierwszeństwo w rejestracji mają adwokaci i prawnicy 

b) Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualną kartę HCP wydaną przez PZGolf lub  inne niż  
narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego 
potwierdzenia HCP  

c) Zawodnicy z nieaktywnym HCP PZG będą grali z hcp 0 - po akceptacji ich udziału przez 
Komitet 

d) Komitet zastrzega sobie dopuszczenie do gry zaproszonych gości o statusie gracza 
zawodowego oraz  juniorów poniżej 18 roku życia .  
 

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie 92 graczy. Kwalifikacja  odbędzie się na 

podstawie kolejności wpłat. Opłaty powinny być uiszczone do dnia 12 maja 2021.  

W przypadku braku możliwości wpłaty przelewem oraz potwierdzeniu udziału w turnieju 

należy ustalić rodzaj płatności w recepcji klubu lub u pani Agaty - telefon 605 905 268. 

Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 13 maja 2021 roku  do godz.13.00.  

Lista startowa będzie opublikowana na stronie  www.pzgolf.pl w zakładce Turnieje 

założone /Mistrzostwa Adwokatów i Prawnikow/Listy startowe oraz wywieszona na 

tablicy w klubie golfowym w dniu poprzedzającym turniej do godziny 17.00. 
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3. Reguły i etykieta gry w golfa 
 
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa 2019 zatwierdzonymi przez R&A Rules 
Limited  oraz według Reguł Lokalnych. 
 

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe 
 

a) Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio przez Eagla oraz w recepcji klubu pod 
numerem telefonu 609 270 075, e-mail: recepcja@palac-brzezno.pl  

b) Opłaty turniejowe (2x runda turniejowa,2 x lunch po turnieju) 
 

- gracze z prawem do gry - 200 zł  
- gracze  bez prawa do gry - 460 zł 
 
Sobotnia kolacja dla chętnych, dodatkowo płatna 100 zł. 
 
Opłat prosimy dokonywać przelewem na konto  
 Santander Bank Polska S.A  
39 1090 2398 0000 0001 1475 3857  
ul. Olsztyńska 43-45 51-423 Wrocław 

 
 

5. Format turnieju, limit handicapu, listy startowe 
 

a) Turniej rozgrywany będzie  na 36 dołkach ( dwie rundy po 18 dołków) w  następujących 
formatach: strokeplay brutto (adwokaci i prawnicy), strokeplay netto (adwokaci i prawnicy) 
oraz stableford netto ( goście) . 

 
b) Tee  

 

 czerwone dla Pań i juniorów do 11 roku życia oraz graczy powyżej 80 roku życia  

 żółte dla Panów i juniorów powyżej 11 roku życia 
– z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS. 

 
c) Limit hcp dokładnego - 36 co oznacza, że osoby z hcp 36,1-54 będą grały  z hcp 36 
d) Starty : 

piątek 14 maja 2021 – od godz. 10.00 wszyscy z pierwszego tee 
sobota 15 maja 2021 – od godz. 9.30 z dwóch tee 1 i 10  ( wg wyników brutto) 
Starty mogą ulec zmianie w zależności od ilości graczy. 

 
 
 

6. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych. 
 
W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto ( adwokatów i prawników)  
zdecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach ustalonych przez Komitet. 
 O pozostałych miejscach w  klasyfikacjach brutto i netto decyduje lepszy wynik  liczony wg metody 
„countback”w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 (numery dołków 10-18), 6, 3, 
ostatni dołek ostatniej rundy, wyższe hcp, niższe hcp. 
 
 
 
 
 
 



 
7. Klasyfikacje i Nagrody   

 

Mistrzostwa  Adwokatów  
Klasyfikacja strokeplay brutto 
I miejsce i tytuł Mistrza Polski Adwokatów 
II miejsce i tytuł Wicemistrza  Polski  Adwokatów 
III miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski Adwokatów  
Klasyfikacja  strokeplay netto (3/4 hcp) 
I miejsce  
II miejsce  
III miejsce  

 

Mistrzostwa  Prawników 
Klasyfikacja strokeplay brutto 
I miejsce i tytuł Mistrza Polski Prawników 
II miejsce i tytuł Wicemistrza  Polski  Prawników 
III miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski Prawników  
Klasyfikacja strokeplay  netto (3/4 hcp) 
I miejsce  
II miejsce  
III miejsce  

 

Kategoria Gości Mistrzostw 
Klasyfikacja  stableford netto  (3/4 hcp) 
I miejsce w grupie hcp 0-18 
I miejsce w grupie 18,1-36  
 

 

Dodatkowe konkursy dla wszystkich graczy ( osobno dla Kobiet i Mężczyzn):  
Longest Drive, Nearest to The Pin  

 
Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii brutto (głównej) nie może 
równocześnie zająć nagrodzonego miejsca w kategorii netto. W takich przypadkach, nagroda 
automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto. 
 
 

8. Sprzęt elektroniczny 
 

Używanie  telefonów komórkowych w trakcie gry jest zabronione. Dozwolone jest 
wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.  

 
9. Czas rozpoczęcia gry 

 
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 (reguła 5.3) , karą za nie 
rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne 
 

10. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę 
 
Jeżeli Komitet Organizacyjny 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 oraz anulować turniej. 



11. Zdawanie i odbiór kart wyników 
 
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart 
wyników odbywać się będzie w Biurze Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju 
w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników 
ponosi gracz.  
 

12. Zmiany w regulaminie 
 
Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o 
takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie. 
 

13. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych 
 

a) 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.  

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

c) 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. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do 
nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:  

 utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką   

 wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,  

 wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  

 publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 
d) Uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

turnieju i Sponsora turnieju dla celów organizacyjnych i marketingowych  
e) Administratorem w/w danych osobowych jest Gradi Golf Club 
f) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania 
usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim  żądaniem do 
Gradi Golf Club. 

g) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Gradi Golf Club informacji o 

uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o 

jego wynikach będą ogólnodostępne. 

14. Postanowienia końcowe 
a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i 

nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.  
b) Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia.



 


