
Regulamin Bydgoszcz Open  

DATA TURNIEJU  

• 24.09-25.09.2022  

UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU  

• Zawodnicy ze statusem amatora.  

• W klasyfikacji netto dopuszczeni zostaną zawodnicy z aktywnym HCP lokalnym na przynajmniej 

jednym z rozgrywanych pól lub aktywnym HCP PZG. Limit HCP: 36. Gracze z HCP wyższym niż 36, 

będą rozgrywali turniej z HCP 36 

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU  

• Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 604 566 999 lub drogą mailową: 

info@bkg.bydgoszcz.pl 

• W turnieju może wziąć udział maksymalnie 40 graczy.  

ZAMKNIĘCIE I OGŁOSZENIE LISTY STARTOWEJ 

• Zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi w dniu 23 września 2022 r. o godzinie 16:00 

• Listy startowe zostaną ogłoszone na odprawie o godzinie 10:00, każdego dnia turnieju 

OPŁATA 

• Opłata startowa - 180 PLN dla osób z wykupionym Green Fee na jednym z pól; 200 zł dla gości. 

KATEGORIE GŁÓWNE ORAZ DODATKOWE 

• Kategoria Główna Brutto (miejsca 1-3) 

• Kategoria Główna Netto (miejsca 1-3) 

• Kategoria Kobiet Brutto oraz Netto (pierwsze miejsca) 

• Kategoria Juniorów Brutto (pierwsze miejsce) 

• Kategorie Kobiet oraz Juniorów rozegrane zostaną przy obecności przynajmniej 3 osób 

kwalifikujących się do gry w danej kategorii 

FORMAT TURNIEJU / TEES / REMISY  

• Turniej rozegrany będzie na 36 dołkach (2x18) w formacie Strokeplay brutto i Strokeplay netto z 

pełnego HCP turniejowego. 

• Tee: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone 

• W kategorii brutto oraz netto w przypadku remisu o jednym z trzech pierwszych miejsc będzie 

decydować dogrywka w formacie „sudden death” na dołkach 1, 6, 7, 8, 9… itd.  

 



UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  

• Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość. 

REGUŁY LOKALNE 

• Reguły lokalne zgodnie z regułami obowiązującymi na aktualnie rozgrywanym polu podanymi na 

scorecard, dodatkowe reguły wynikające ze zmiennych czynników zostaną podane przy odprawie 

poprzedzającej start turnieju. 

SKŁAD KOMITETU TURNIEJOWEGO 

• Witold Piechaczyk 

• Janusz Mojsiewicz 

• Filip Płaszczykowski 

SĘDZIA TURNIEJU 

• Filip Płaszczykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


