
 
 

Sélection Châteaux de France 2015 

Binowo Park Match Play Cup 
Pole 18 dołkowe 

Regulamin 

I. Zawody rozegrane zostaną w systemie pucharowym, w którym zwycięzca 
przechodzi do następnej rundy, a przegrywający odpada z walki o 1, 2 miejsce i 

przechodzi do drabinki repasaży rywalizacji o 3 miejsce (w załączeniu drabinki 
turniejowe). Przegranie meczu w repasażach skutkuje odpadnięciem z turnieju. 

Poszczególne rundy muszą być rozegrane w terminach wyznaczonych przez 
Komitet. 

II. Turniej rozgrywany w systemie Match Play netto 3/4 hcp. Maksymalny 
handicap  36. Ilość uderzeń jaką daje gracz z niższym  hcp, graczowi z 

wyższym hcp liczy się następująco: 

Gracz A, hcp 12,4; w zaokrągleniu 12 

Gracz B, hcp 24,8, w zaokrągleniu 25 

Liczba uderzeń: 25 – 12 = 13 x ¾ = 9,75 w zaokrągleniu 10 

Ilość uderzeń jakie gracz A daje graczowi B wynosi 10 na dołkach o indeksach 
od 1 do 10. 

III. Maksymalna liczba graczy wynosi 64. O przyjęciu do turnieju decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

IV. Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane do 3 czerwca 2015 do godziny 
09:00, a losowanie odbędzie się w 3 czerwca o godzinie 10:00. 

V. Wszyscy gracze zobowiązani są wnieść opłatę turniejową przed rozegraniem 
pierwszej rundy. 

VI. Opłata turniejowa wynosi  

 dla członków BPGC z prawem gry na 18-dołkowym polu golfowym: 90 zł 
dorośli; 40 zł juniorzy.  

 dla członków BPGC z prawem gry na 9 - dołkowym polu golfowym:  
90 zł dorośli plus green fee turniejowe 80 zł za każdą rundę;  
40 zł juniorzy plus green fee turniejowe 40 zł za każdą rundę. 

 Pozostałe osoby: 90 zł plus green fee turniejowe w wysokości 100 zł za 
każda rundę  

VII. Tee. Mężczyźni z żółtych, kobiety z czerwonych. 

VIII. W turnieju nagrodami są BARDZO DOBRE wina francuskie (lub 
ekwiwalent w piłeczkach golfowych dla juniorów). Turniej oparty jest na 



zasadzie, że wszyscy uczestnicy otrzymają co najmniej jedna butelkę wina. 
Przegrywający w pierwszej rundzie otrzymuje butelkę wina. Wygrywający, 

który przechodzi  do następnej  rundy, nie dostaje na razie nic,  gdyż 
kapitalizuje swoją wygraną na następny Match Play. Jeżeli przegra w drugiej 

rundzie to dostanie DWIE butelki, wygrywający pnie się do góry, a butelki mu 
się kumulują, aż do triumfalnego podium. 

Za rywalizację w repasażach nie przysługują dodatkowe nagrody w postaci 
butelek wina, po za nagrodą dla zdobywcy 3 miejsca (wygranie małego finału). 

IX. Osobą odpowiedzialną za ustalenie daty meczu jest gracz z niższym 

handicapem. Przed rozegraniem rundy należy pobrać z recepcji ostemplowaną 
kartę wyników. Po zakończeniu rundy karta wyników wraz z końcowym 

rezultatem wskazującym kto wygrał i w jakim stosunku, musi być oddana w 
recepcji. 

X. Osobą odpowiedzialną za podanie wyniku do Komitetu Turniejowego jest 
zwycięzca danego meczu. Gracz wygrywający jest zobowiązany do wpisania 
rezultatu na drabince turniejowej zaraz po zakończeniu meczu.  

XI. W przypadku niemożności rozegrania meczu w wyznaczonym okresie przez 
jednego z graczy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, awans do dalszych gier 

uzyskuje jego przeciwnik. 

XII. Jeśli gracze nie mogą ustalić daty rozegrania meczu i nie rozegrają go w 
terminie, do następnej rundy przejdzie osoba wylosowana. 

XIII. W przypadku uchylania się jednego z graczy od rozegrania meczu, 
decyzję o przejściu do następnej rundy jego przeciwnika podejmie Komitet 

Turniejowy. 

XIV. Jeśli rezultat nie będzie wpisany przed terminem następnej rundy, 
Komitet zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia, który gracz przechodzi do 

następnej rundy.  

XV. Mecz jest rozstrzygnięty, gdy do końca jego rozegrania pozostało mniej  
dołków niż aktualny wynik. 

XVI. W razie remisu decydować będzie dogrywka w systemie "sudden death", 
kolejno od dołka numer 1 do rozstrzygnięcia. Należy zwrócić uwagę, na których 

dołkach gracz z wyższym hcp otrzymuje uderzenia. 
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zostanie zwycięzca meczu finałowego. 

 
Terminarz meczów pucharowych: 

Runda I - do 17 czerwca 
Runda II - 1/16 finału, Repasaże I do 1 lipca 

Runda III - 1/8 finału. Repasaże II do 22 lipca 
Runda IV - ¼ finału, Repasaże III do 5 sierpnia  

Runda V - ½ finału, Repasaże IV do 26 sierpnia 
Finał oraz mecz o 3 miejsce 11 września godzina 15:00 


