
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODKARPACKIEJ LIGI GOLFA 
2022  MATCH PLAY

1. W Mistrzostwach mogą brać udział tylko golfiści będący członkami Polskiego 
Związku Golfa z aktywnym handicapem oraz PRO grający z hcp 0. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 maja 2022.
Rozgrywki rozpoczynają się w środę 11 maja 2022r.
2. Mistrzostwa będą rozgrywane w formacie różnicy 1/2 HANDICAPU GRY 
na Polu Golfowym DWA STAWY
Dodatkowe uderzenia handicapowe dodajemy na kolejnych dołkach, począwszy od 
dołka o największym stopniu trudności oznaczonym na karcie wyników jako SI 1, w 
naszym przypadku jest to dołek nr 2 itd. Format gry dotyczy także dogrywek. Nie 
ma limitu maksymalnego handicap uczestników.
– Przykład obliczenia różnicy uderzeń:
Zawodnik 1 to mężczyzna mający handicap 12,7 – jego handicap gry wynosi na Polu
Golfowym „Dwa Stawy” z żółtych tee 10, a zawodnik 2 to kobieta mająca handicap 
21,4 – jej handicap z czerwonych tee to 22 . Różnica pomiędzy nimi to : 22-10 = 12
uderzeń a 1/2 z 12 to 6 uderzeń (gdy wystąpi wynik z końcówką 0,5 – zaokrąglamy 
w górę). 
 Tak więc Zawodnikowi 2 przysługuje 6 uderzeń dodatkowych, po jednym na każdym
dołku zaczynając od dołka o najwyższym stopniu trudności – to u nas dołek nr2.
UWAGA : Każdy Zawodnik we własnym interesie MUSI dopilnować aktualności 
swojego handicapu (błędnie naliczony handicap gry powoduje przegranie meczu)

3. Mistrzostwa będą rozgrywane w dwóch etapach.
a/ I etap grupowy: zawodnicy rozlosowani zostaną do dwóch grup bez podziału 
na handicapy. Ostateczna ilość zawodników w grupie uzależniona będzie od liczby 
zgłoszeń, przy założeniu, że grupy muszą mieć równą (+/-1) liczbę graczy. 

Każdy gra z każdym w swojej grupie.

Za zwycięstwo dostajemy 2 punkt, za przegraną 0 pkt., za remis 1 pkt. 
Liczymy także małe punkty(dołki) za ilość wygranych dołków po 
rozstrzygnięciu meczu. 
Rozstrzyganie remisów: o miejscu w grupie decydują kolejno; duże punkty, 
następnie różnica małych punktów, ilość wygranych meczów. Ostatecznie przy braku
rozstrzygnięcia, wyższe miejsce otrzymuje gracz z niższym handicapem. W 
przypadku równych handicapów decyduje bezpośredni wynik meczu pomiędzy 
zainteresowanymi. 
Przy walkowerze gracz otrzymuje 2 duże punkty i +3 małe, a przegrywający 
walkowerem -2 duże punkty i -5 punktów małych.
Jest ok. 12 tygodni (do końca lipca) na rozegranie meczów grupowych.
– Przykład obliczania wyniku meczu:
Jeżeli mecz został wygrany stosunkiem 4&3, to wynik tego meczu to : Zwycięzca 
2pkt duże i +4 małe punkty, Pokonany 0pkt dużych i –4małe punkty(za każdy dołek)

b/ II etap dla najlepszych graczy z obu grup. 
Do dalszej gry przechodzi po 3 zawodników z miejsc 1-3 Grup A i B 

Zawodnicy z miejsc 4 i 5 obu grup grają między sobą mecze o awans do grupy 
mistrzowskiej wg schematu 4A – 5B ,  5A-4B. Czas na rozegranie meczu to 1 
tydzień. Zwycięzcy awansują do grupy mistrzowskiej. W przypadku, gdy jedna z tak 



powstałych par nie osiągnie porozumienia co do terminu gry, do grupy mistrzowskiej
awansują dwaj zawodnicy, którzy swój mecz rozegrali. W przypadku nie rozegrania 
obu meczów „barażowych” grupa mistrzowska zostaje okrojona do 6 zawodników. 
Powstaje jedna grupa mistrzowska, w której zawodnicy grają mecze między sobą. 
Zaliczone zostają wyniki uzyskane w pojedynkach rozegranych z przeciwnikami z I 
fazy grupowej. 
Jest 3 tygodnie na rozegranie tych meczów grupowych (dokładny termin 
podany zostanie we właściwym terminie, osobnym komunikatem)

c/ Ta rywalizacja wyłoni najlepszą czwórkę, która rozegra między sobą play-off wg 
schematu: zawodnik 1 z 4, zawodnik 2 z 3. Zwycięzcy zagrają o I miejsce, przegrani
o III miejsce.    

Termin na rozegranie tej fazy – zakończenia rozgrywek - upływa na 2 dni przed 
Mistrzostwami Podkarpacia.

UWAGA: W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do Match Play 2022 
nastąpi reorganizacja Regulaminu rozgrywek: 
- ustalone zostaną 3 grupy dla I Fazy
- bezpośredni awans uzyskają po dwie osoby z trzech grup
- dodatkowy awans uzyska dwóch z trzech zawodników z miejsc trzecich wszystkich 
grup, którzy uzyskają największa ilość punktów. Sytuacje remisowe rozstrzygamy 
jak w przypadku remisowej kolejności w grupach, opisanym wyżej. 

4.Harmonogram gier grupowych ustalają sami Zawodnicy między sobą. Wiążący jest
tylko ustalony termin na rozegranie wszystkich meczów w grupie. Telefony 
kontaktowe do Przeciwników z grupy są do pobrania u Koordynatora Turnieju. W 
przypadku braku możliwości sprawnego przeprowadzenia rozgrywek w wyznaczonym
terminie termin na rozegranie meczów może zostać wydłużony, po wcześniejszym 
poinformowaniu zawodników.
UWAGA: dopuszczalne jest TYLKO DWUKROTNE odmówienie 
proponowanego terminu rozegrania meczu! Nierozegranie meczu w 
trzecim, wspólnie ustalonym, terminie skutkuje OBUSTRONNYM 
walkowerem! 

5.Uczestnicy wnoszą jednorazową składkę turniejową w wysokości 150pln .
Bezwzględnie nie zostanie dopuszczony rozgrywek Zawodnik, który nie 
uiścił opłaty turniejowej do dnia losowania Grup. 
Zebrana w ten sposób suma, w 80 procentach będzie przeznaczona na nagrody 
(bony do wykorzystania w sklepie klubowym lub zapłatę/dopłatę za Członkostwo w 
PKGolf na rok 2022) dla zwycięzców Turnieju. Pozostałe 20 procent przypada na 
organizację Turnieju. 
Uzgodniony przez Komisję Turniejową podział puli nagrodowej to:
- 50% dla Mistrza Podkarpacia Match Play 2022
- 30% dla I Wicemistrza, 
- 20% dla II Wicemistrza.

6. Choć prowadzenie zapisu wyników w match play nie jest wymagane, to jednak 
wszelkie spory powstałe w czasie rozgrywek będą rozstrzygane tylko i wyłącznie w 
oparciu o karty punktowe, podpisane i złożone w recepcji pola po zakończeniu 
meczu
7. Zwycięzca każdego meczu jest zobowiązany poinformować  Koordynatora 
rozgrywek (mailowo: biuro@pkgolf.pl lub telefonicznie/sms: 509955350   - 



Grzesiek) o  wyniku zaraz po zakończeniu rozgrywki. Podać należy informację kto z 
kim grał, i na którym dołku mecz się zakończył.
8. Komitet Turniejowy odpowiedzialny jest za dopilnowanie prawidłowego przebiegu 
rozgrywek i rozstrzyganie zaistniałych sytuacji spornych. W skład Komitetu 
wchodzą: Prezes Klubu – Kamil Kędzior, Kapitan Klubu – Witold Kałamarz, Pro – 
Jarosław Lenart, Sędzia PZG – Grzegorz Paterak. 
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