
 

 
 
 

                       

REGULAMIN 
 

Mistrzostwa  Polski Golfowo - Brydżowe 
 
 

Pod patronatem PZG i PZBS 
Binowo Park Golf Club, 15 sierpnia 2019 

 
I. Patronat 

 
Turniej patronatem objęli: 

Polski Związek Brydża Sportowego 
Polski Związek Golfa 

 
II. Organizatorzy 

 

Organizatorami turnieju są:  
Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego 

Binowo Park Golf Club 
 

III. Termin turnieju 
14 sierpnia  

Dzien treningowy (golfowy i brydżowy) 
15 sierpnia 2019 

09:00 Turniej Główny i Turniej na 9-dołkowym polu 
15:00 Turniej Brydżowy 

                                                     
IV. Format gry: 

 
Turniej Golfowy na Mistrzowskim Polu Golfowym (A patrz opis) + Turniej Brydżowy (B) 
Golfiści i brydżyści: rozegrają turniej golfowy na mistrzowskim polu w kategorii głównej 
Texas Scramble Strokeplay Brutto i w dodatkowej kategorii Texas Scramble Strokeplay 
Brutto i Netto a następnie turniej brydżowy na Zapis Maksymalny. 
 
Turniej Golfowy na polu 9-dołkowym (C) + Turniej Brydżowy (B) 
Brydżyści nie grający w golfa: akademia golfa i turniej golfowy na małym polu w formacie 
Texas Scramble Strokeplay Brutto a następnie turniej brydżowy na Zapis Maksymalny. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
Turniej Golfowy na Mistrzowskim Polu Golfowym (A patrz opis) + Akademia Brydża (D) 

Uczestnicy rozegrają turniej golfowy na mistrzowskim polu a następnie wezmą udział w 
Akademii Brydża 

 
 
Punktacja generalna turniejów 

√ Po każdym turnieju golfowym i brydżowym wszystkie drużyny otrzymują punkty do 
klasyfikacji generalnej w swojej kategorii. 

√ W turnieju golfowym prowadzona będzie jedna klasyfikacja na 18-sto dołkowym polu 
oraz jedna klasyfikacja na polu 9-dołkowym. W turnieju brydżowym prowadzona 
będzie również jedna klasyfikacja. Punkty z poszczególnych klasyfikacji przypisane 
będą do grup turniejowych  

√ Liczenie punktów zależy od ilości drużyn biorących udział w poszczególnych turniejach 
i akademiach. Ostatnia drużyna otrzymuje 1 punkt, przedostatnia 2 punkty,  
Ilośd punktów pierwszych drużyn to liczba punktów plus: 

        5 miejsce  +1 
4 miejsce  +3 
3 miejsce  +5 
2 miejsce  +7 
1 miejsce +10 

O wyższym miejscu decyduje sumaryczna liczba punktów uzyskanych w turniejach golfowym 
i brydżowym. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu w 
klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce w Turnieju Brydżowym, W przypadku braku 
rozstrzygnięcia – losowanie. 
 
Puchary i Nagrody 

√ Puchary i nagrody będą przyznane za pierwsze 3 miejsca. Obowiązuje zasada brutto 
przed netto. 
 

 

 
V. Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia na turniej będą przyjmowane parami. Możliwe są również zgłoszenia pojedyncze - 
wówczas organizatorzy zadbają o znalezienie partnera. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 sierpnia 2019r. mailowo na adres info@binowopark.pl 
oraz przez stronę internetową www.binowopark.pl 
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VI. Opłaty turniejowe 

 
√ Golfiści grający na 18-dołkowym polu golfowym 280 zł 
√ Golfiści grający na 9-dołkowym polu golfowym 280 zł 
√ Brydżyści grający na 9-dołkowym polu golfowym 170 zł 
√ Członkowie Binowo Park 150 zł 

Koszt udziału w turnieju zawiera: 
- opłatę turniejową 
- green fee (dzieo treningowy i turniejowy) 
- udział w akademii golfa lub udział w akademii brydża 
- udział w players party 
- lunch  
- kawa, herbata- podczas turnieju brydżowego 

 
 
 
 

Koszt udziału w players party dla osób towarzyszących, nie biorących udziału w turniejach  
wynosi 90 zł. 
 

 
VII. Komitet Honorowy Turnieju 

 

 Witold Stachnik – Prezes Polskiego Związku Brydzą Sportowego 

 Marek Michałowski – Prezes Polskiego Związku Golfa 
 

VIII. Komitet Turniejowy: 
 

√ Sławomir Pioski – przewodniczący 
√ Zbigniew Sękowski – v-ce przewodniczący 
√ Waldemar Ziemak – sędzia golfowy 
√ Paweł Stężała – sędzia brydżowy 

 
 

OPIS TURNIEJÓW  
 

A. Turniej Golfowy na Mistrzowskim Polu Golfowym 
 

√ Uprawnieni do gry Golfiści posiadający oficjalny HCP lub Zieloną Kartę.  
√ Tees   Mężczyźni - żółte, Kobiety – czerwone 
√ Format   Texas Scramble parami Strokeplay Brutto i Texas Scramble  
    parami Strokeplay Netto z 1/8 sumy HCP,  
√ Konkursy dodatkowe Longest Drive, Closest to the Pin 
√ Regulamin  W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St.Andrews 
√ Remis   W przypadku remisu o wyższym miejscu rozstrzygnie  

„countback” w następującej kolejności: druga 9, ostatnie 6, 3, 1 



 

 
 
 

 
 

 
 
B. Turniej Brydżowy 
 

√ Turniej brydżowy zostanie rozegrany na zapis maksymalny. 
√ Sposób techniczny przeprowadzenia turniejów ogłoszą sędziowie podczas pierwszej 

rundy zawodów. 
√ W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych 

i wysoce sztucznych oraz zakaz blefowania odzywkami konwencyjnymi. 
√ Podczas zawodów obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz 

Regulamin Zawodów PZBS. 
√ Zawodnikom z czołowych miejsc zostaną przydzielone Punkty Klasyfikacyjne (PKL) 

zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym. 
√ Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania 

zawodów rozstrzyga Komisja Sędziowska. 
 

 

C. Turniej Golfowy na polu 9-dołkowym 
 

√ Tees   Mężczyźni - żółte, Kobiety – czerwone 
√ Format   Texas Scramble parami Strokeplay Brutto 9-dołków 

Turniej drużynowy na 9-dołkowym polu golfowym rozgrywany w 
systemie Texas Scramble . Jest to forma gry drużynowej, gdzie po 
wykonaniu uderzeo przez wszystkich członków drużyny wybiera się 
najlepszą piłkę i wszyscy uderzają kolejny raz z tego samego miejsca, 
aż do trafienia do dołka. 

√ Konkursy dodatkowe Longest Drive, Closest to the Pin 
√ Regulamin  W turnieju obowiązują reguły R&A Golf Club of St.Andrews 
√ Remis   W przypadku remisu o wyższym miejscu rozstrzygnie  

„countback” w następującej kolejności: ostatnie 6, 3, 1 dołek 
 

D. Akademia Brydża 
 

√ Akademia Brydża zorganizowana zostanie dla tych osób, które są golfistami, a nie 
grają w brydża. Akademię Brydża poprowadzi instruktor 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

PROGRAM 
Pole golfowe Binowo Park 

14 sierpnia 
 

Od 10:00  trening golfowy (opcjonalnie) 

18:00    trening brydżowy (opcjonalnie) 

 
 

15 sierpnia 2019 
 

08:00 – 09:00  rejestracja uczestników  

09:00 – 14:00   turniej golfowy na polu mistrzowskim – shot gun start 

09:00 – 14:00   akademia golfa i turniej golfowy dla początkujących 

14:00 – 15:00   lunch   

15.00 – 19:00   turniej brydżowy  

15:00 – 19:00  akademia brydza dla początkujących 

19:00 – 22:00   players party  i ceremonia wręczenia nagród  

 
   
 

 

 
 
 


