
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX  Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie 
XI Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie 

 

09-10 czerwca 2017 r. 

REGULAMIN TURNIEJU 
    

1. Uprawnieni do gry w turnieju 
 
W turnieju mogą wziąć udział adwokaci kobiety i adwokaci mężczyźni (wszystkie osoby posiadające 

status adwokata, a także emeryci, renciści wykonujący wcześniej zawód adwokata i aplikanci adwokaccy) 

oraz prawnicy kobiety i prawnicy mężczyźni (wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 

prawniczych), przy czym wszyscy adwokaci uczestniczący w turnieju głównym klasyfikowani będą 
jednocześnie w kategorii prawników.  
W kategorii open mogą wziąć udział wszystkie osoby z aktualną kartą HCP. 

 

2. Kategorie turniejowe i klasyfikacje 
 

Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach na liczbę uderzeń, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.  

• 09 czerwca 2017 - I runda  

• 10 czerwca 2017 - II runda  

Tee (ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA): 

kobiety – czerwone   

mężczyźni – żółte  

  

Główne zawody sportowe przewidziano w następujących kategoriach: 

 

• adwokaci kobiety i adwokaci mężczyźni (wszystkie osoby posiadające status adwokata, a także 

emeryci, renciści wykonujący wcześniej zawód adwokata i aplikanci adwokaccy) klasyfikowani będą 

w kategorii stroke play brutto 

• prawnicy kobiety i prawnicy mężczyźni (wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia  studiów 

prawniczych) klasyfikowani będą w kategorii stroke play brutto. Wszyscy adwokaci uczestniczący w 

turnieju głównym klasyfikowani będą jednocześnie w kategorii prawników 

• dodatkowa kategoria adwokaci master seniorzy kobiety i mężczyźni  powyżej 65 roku życia – stroke 

play brutto 

• dodatkowa kategoria prawnicy master seniorzy kobiety i mężczyźni  powyżej 65 roku życia – stroke 

play brutto. Wszyscy adwokaci master seniorzy uczestniczący w turnieju głównym klasyfikowani będą 

jednocześnie w kategorii prawników master seniorów 

• dodatkowa kategoria goście klasyfikowani będą w kategorii stroke play brutto 

• dodatkowa kategoria Open w formacie stableford netto z pełnego HCP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

3. Nagrody: 
 

KOBIETY ADWOKACI: 

• I miejsce –   Mistrzyni Adwokatów 

• II miejsce –  1. Wicemistrzyni Adwokatów 

• III miejsce – 2. Wicemistrzyni Adwokatów 

KOBIETY PRAWNICY: 

• I miejsce –   Mistrzyni Prawników 

• II miejsce –  1. Wicemistrzyni Prawników 

• III miejsce – 2. Wicemistrzyni Prawników 

MĘŻCZYŹNI ADWOKACI: 

• I miejsce –   Mistrz Adwokatów 

• II miejsce –  1. Wicemistrz Adwokatów 

• III miejsce – 2. Wicemistrz Adwokatów 

MĘŻCZYŹNI PRAWNICY: 

• I miejsce –   Mistrzyni Prawników 

• II miejsce –  1. Wicemistrz Prawników 

• III miejsce – 2. Wicemistrz Prawników 

ADWOKACI MASTER: 

• I miejsce –   Mistrz Adwokatów Master 

• II miejsce –  1. Wicemistrz Adwokatów Master  

• III miejsce – 2. Wicemistrz Adwokatów Master 

PRAWNICY MASTER: 

• I miejsce –   Mistrz Prawników Master 

• II miejsce –  1. Wicemistrz Prawników Master  

• III miejsce – 2. Wicemistrz Prawników Master 

GOŚCIE 

• I miejsce  

• II miejsce  

• III miejsce  

KATEGORIA OPEN (stableford netto) 

• I miejsce  

• II miejsce  

• III miejsce  

Konkursy dodatkowe 

• Longest drive Panie 

• Longest drive Panowie 

• Nearest to the pin (wspólnie dla wszystkich)  

 
4. Rozstrzyganie remisów. 

W przypadku remisu w formacie stroke play brutto obowiązuje zasada dogrywki w systemie nagłej 

śmierci począwszy od dołka nr 1, w przypadku remisów w formacie stableford netto decyduje niższy 

HCP, a w dalszej kolejności lepszy wynik ostatnich 9 dołków. 

5. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 90 graczy. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 czerwca 
2017 do godziny  12.00. O możliwości udziału w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Harmonogram turnieju zostanie podany na stronie  http://rosa.golf 

 

 

 

 

 



 
 
 

7. Opłaty 

• członkowie RPGC – 250 pln 

• pozostali gracze  –  600 pln 

• juniorzy i młodzież ucząca się do 24 lat – 400 pln 

• dla osób biorących udziału w akademii golfa opłata za każdy posiłek wynosi 100pln. 

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 05.06.2017 na konto w PKO BP Krzysztof Łazowski  

Nr rachunku bankowego 24 1020 3378 0000 1902 0122 2710 z opisem 
 „Mistrzostwa Adwokatów i Prawników w Golfie” podając imię i nazwisko uczestnika 

Opłata obejmuje udział w grze na polu RPGC w dniu 09.06.17 oraz 10.06.17, udział w konkursach dodat-

kowych, lunch po pierwszej i drugiej rundzie turniejowej. 

Całość opłat za green fee właściciel pola Rosa Private Golf Club przekaże na cel charytatywny. 

8. Losowanie flightów odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 o godz. 18.00, po którym ok. godziny 19.00
 

nastąpi ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień zawodów. Ogłoszenie listy startowej na drugi dzień 

zawodów nastąpi w dniu 09 czerwca 2017 po godz. 19.00 na stronie http://rosa.golf oraz w recepcji 

RPGC. Start zawodów sportowych w dniu 09 czerwca 2017r oraz 10 czerwca 2017r. zaplanowany został 

na godzinę 9.00. 

 

9. Akademia golfa 
Dla osób początkujących, chcących rozpocząć przygodę z golfem, przygotowaliśmy bezpłatną akademię 

w dniach 9.06.2017 oraz 10.06.2017 w godzinach 11.00-13.00 

(prosimy o wcześniejsze zgłoszenia mailowe). 

 

10. Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia uczestnika, 
adresu e-mail, telefonu, klubu macierzystego oraz kategorii (adwokaci ze wskazaniem okręgowej izby, 
prawnicy ze wskazaniem ukończonej uczelni, goście) prosimy kierować można kierować:  

• pocztą elektroniczną na adres: biuro@lwmadwokaci.pl  

• telefonicznie +48 501036328  

Istnieje również możliwość zapisu za pośrednictwem recepcji klubu golfowego:  

• pocztą elektroniczną poczta@landgolf.pl   

• telefonicznie +48 34 329 93 63; +48 601 384 979 

 

11. Komitet zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie oraz organizacji turnieju. 

 

 

 

 

 


