
 

 
 

 

 
 
 
 

Akademicki Puchar Śląska w Golfie 
 

REGULAMIN 
 

I. Warunki uczestnictwa 
 

1) Uczelnie mogą zgłosić do zawodów dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 

2) W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP PZG i 
innych federacji: 

 studenci, 

 słuchacze dziennych studiów doktoranckich, 

 pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych, 

 absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego wpisanego do indeksu. 

3) Zgłoszenie do turnieju poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.armadagolfclub.pl oraz bezpośrednio w recepcji klubu Armada Golf Club w 
Bytomiu.  

4) Zgłoszenia są przyjmowane do dnia poprzedzającego zawody (tj. 07.07.2017) do 
godziny 18:00. 

5) W dniu zawodów w biurze zawodów zawodnik, który bierze udział w kategorii 
studentów lub pracowników jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający 
status studenta lub pracownika (certyfikat przynależności akademickiej, ważną 
legitymację studencką lub zaświadczenie z dziekanatu o aktywnym statucie studenta 
/ pracownika danej uczelni). 

6) Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbędą się 
zawody. 

7) Współorganizatorami turnieju są Armada Golf Club oraz Organizacja Środowiskowa 
AZS w Katowicach. 
 

II. Sposób przeprowadzenia zawodów i punktacja 
 

1) W ramach Pucharu prowadzone są następujące klasyfikacje: 

 Stroke play brutto studenci;  

 Stroke play netto studenci;  

 Stroke play netto pracownicy;  

 Open stableford netto w 3 grupach hcp (do 16; 16,1-28; 28,1-54); 

 Drużynowa. 
2) Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-

1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących, 
zweryfikowanych do Akademickich Mistrzostw Śląska. 

http://www.armadagolfclub.pl/


 

 
 

3) Do klasyfikacji drużynowej wliczane będą punkty zdobyte przez dwóch najlepszych 
zawodników z danej uczelni z klasyfikacji brutto i jednego netto. 

4) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów, po 
podsumowaniu klasyfikacji indywidualnej. 

5) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 
lepsze miejsce zdobyte przez zawodnika w klasyfikacji brutto. 

6) Turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa obowiązującymi od stycznia 
2016 zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz regułami lokalnymi pola 
golfowego Srebrne Stawy. 

7) Gra odbywa się z całości handicapu dokładnego PZG. W przypadku braku posiadania 
aktualnej karty HCP zawodnik gra z HCP = 0. W turnieju będzie zastosowane 
ograniczenie HCP dokładnego do 36,0. Wyniki gracz z HCP wyższym liczone będą jak 
dla graczy HCP dokładnym 36. 

8) Tee:  Mężczyźni – żółte tee 

 Kobiety i juniorzy do lat 12 – czerwone tee 
9) Urządzenia elektroniczne: dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych 

urządzeń do pomiaru odległości zgodnie z Załącznikiem IV pkt. 4 Reguł Gry w Golfa. 
10) Zawodnicy mogą korzystać z wózków elektrycznych oraz korzystać ze środków 

transportu podczas trwania regulaminowej rundy. 
 

III. Termin, opłata turniejowa, miejsce zawodów i plan zawodów. 
 
Termin: 8.07.2017 – sobota 
Miejsce: Pole Golfowe Armada Golf Club w Bytomiu 
Oplata turniejowa: 

Członkowie AGC: 
- Studenci i młodzież ucząca się: 60 zł  
- Pracownicy i wszyscy dorośli: 80 zł 
Goście: 
- Studenci i młodzież ucząca się: 160 zł 
- Pracownicy i wszyscy dorośli: 180 zł 

 (promocyjna opłata turniejowa obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji) 
Plan zawodów: 
- godzina 8:00 – otwarcie biura zawodów 
- godzina 8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników 
- godzina 10:00 – start 
- godzina 16:00 – 17.00 – ogłoszenie wyników i dekoracja 

 
IV. Nagrody 

 
1) Pierwsze 3 miejsca indywidualnie w każdej z klasyfikacji – dyplomy. 
2) Pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji drużynowej – puchary i dyplomy. 

 
V. Uwagi końcowe 

 
1) W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatrują 

Sędzia Główny oraz przedstawiciel organizatora. W przypadku naruszenia regulaminu 



 

 
 

można składać odwołania do Organizacji Środowiskowej AZS w terminie do 7 dni od 
zakończenia zawodów. Protesty rozpatrywane są przez komisję ds. rozgrywek 
Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Katowice. 

2) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do 
podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia podczas weryfikacji. 

3) Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym 
uległ zawodnik podczas trwania imprezy. 

4) Zawodnicy powinni zachowywać się w sposób godny sportowca i respektować 
polecenia organizatorów i Komisji Sędziowskiej. 

5) Akademicki Puchar Śląska w Golfie stanowi pierwszy etap do wprowadzenia 
dyscypliny do programu Akademickich Mistrzostw Śląska.  


