
 

 
REGULAMIN XVII TURNIEJU TOGAREWANŻ 2016 

Naterki, dn. 4 września 2016 
 

 
1. XVII TOGAREWANŻ 2016 jest otwartym turniejem adwokackim organizowanym przez 

Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie, rozgrywanym zgodnie z zasadami ogólnymi 
turniejów Mazury Golf & Country Club.  

2. Format turnieju - shotgun: 
a) Turniej rozgrywany w formacie: netto 3/4 stableford i brutto strokeplay: 
b) Tees:   - mężczyźni –żółte, 

- kobiety –  czerwone, 
c) Maksymalny handicap turniejowy wynosi 36, 
d) Wymagany aktualny HCP PZG. Gdy gracz nie posiada aktualnego HCP PZG jego wyniki z 

turnieju nie znajdą się na listach wyników PZG Eagle. Takiemu zawodnikowi dla potrzeb 
klasyfikacji w turnieju przypisany będzie HCP 25. 

3. Zgłaszanie uczestnictwa i start turnieju 
a) Zgłoszeń należy dokonywać osobiście, mailem lub telefonicznie w recepcji MG&CC -  

tel. 895131540; mail: recepcja@mazurygolf.pl. Osoby, które nie uczestniczyły w turnieju 
TOGAGOLF 2016 w dniu 3.09.2016 poza danymi personalnymi podają także HCP, informację 
czy aktualnie jest członkiem PZG, miejsce zamieszkania i zawód prawniczy (dotyczy tylko 
prawników). 

b) Lista uczestników turnieju TOGAREWANŻ zostanie zamknięta w dniu 3.09.2016 r. o godz. 19.00 
z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.30 w 
dniu 4.09.2016 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu 
turnieju. 

c) Czas startu zgłoszonych zawodników zostanie podany na stronie internetowej MG&CC w 
przeddzień turnieju o godz. 21.00. 

d) Warunkiem dopuszczenia do turnieju, zgodnie z zaplanowanym rozstawieniem, jest rejestracja i 
dokonanie wymaganych opłat w recepcji MG&CC najpóźniej 30 minut przed swoim 
zaplanowanym startem. 

4. Ogłoszenie wyników i ceremonia rozdania nagród 
a) Ogłoszenie wyników i ceremonia rozdania nagród odbędzie się w dniu 4.09.2016 r. w domu 

klubowym Mazury Golf & Country Club w Naterkach ul. Golfowa 20 A niezwłocznie po 
podliczeniu wyników co powinno nastąpić do godziny 15.30. 

b) W przypadku nieobecności nagradzanego zawodnika podczas rozdania nagród, nagroda 
przypada następnemu. 

c) W przypadku wygrania zawodów w więcej niż jednej klasyfikacji indywidualnej uczestnik 
otrzymuje puchar i nagrodę w jednej klasyfikacji. 

d) Ostateczną decyzję co do przyznania pucharów i nagród podejmuje komitet zawodów. 
5. Klasyfikacje indywidualne 

a) Podczas turnieju będą prowadzone klasyfikacje indywidualne:  
I. klasyfikacja 3/4 stableford netto adwokatów - obejmująca adwokatów i aplikantów 

adwokackich, 
II. klasyfikacja 3/4 stableford netto: 

o prawników - obejmująca przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych  
o open – obejmująca wszystkich uczestników turnieju 

III. klasyfikacja brutto strokeplay   obejmująca wszystkich uczestników turnieju  
b) Przewidywane wyróżnienia: za uderzenie najbliżej dołka, za najdalsze uderzenie kobiet i 

mężczyzn oraz za najlepszy wynik kobiety adwokata.  
c) Komitet zawodów może wyróżnić i nagrodzić uczestników także w innych kategoriach, a także 

zrezygnować z klasyfikacji lub konkursu. 
6. Komitet zawodów 

W skład komitetu zawodów wchodzą: Jerzy Dobrzański – organizator i Rafał Szwejkowski - 
sędzia zawodów. Komitet zawodów jest uprawniony do rozstrzygania sporów i wątpliwości co do 
interpretacji regulaminu, a także do odstępstw od reguł niniejszego regulaminu, jeżeli uzna to 
za zasadne. Decyzje komitetu zawodów są ostateczne.  
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