
REGULAMIN 
Liga koszykowa golfowa w Pabianicach  2023 

 

Rozgrywana będzie w każdy wtorek na polu Arkadia w Pabianicach w dwu 
rundach: wiosenna 28.03– 27.06.2023 (14 terminów) i jesienna 22.08-
10.10.2023 (8 terminów), do klasyfikacji końcowej zostaną zaliczone 15 
najlepszych wyników z całego cyklu. 

Przy równej ilości punktów o końcowej kolejności decyduje niższy HCP na 
koniec rozgrywek, lepszy wynik w rundzie wiosennej, lepszy wynik w rundzie 
jesiennej, lepszy wynik w pojedynczych zawodach licząc od końca. 

Wynik  pojedynczych zawodów składa się z sumy uzyskanych punktów w 
poszczególnych konkurencjach + ½  HCP zawodnika z pola Arkadia  
(weryfikacja HCP zawodnika nastąpi na początku każdego miesiąca) max. HCP 
gry wynosi 40.  

Opłata za jedną rozegranie : 

10 zł - zawodnik z członkostwem VIP 
30 zł - goście członka VIP 
  0 zł - dzieci, juniorzy, kobiety 
30 zł - członkowie A&A HCP 
50 zł - pozostali zawodnicy 

„LIGA KOSZYKI”  PUNKTACJA   
 
I -  Koszyki - Na każdy kosz dostajemy 5 piłek. Wbijamy piłki do koszów 
bezpośrednio w siatkę lub ramkę koszyka, zaczynając od najbliższego po 
trafieniu do koszyk przechodzimy do następnego. 
Punktacja:   
1-sza piłka w koszu - 5 pkt.  
2-ga piłka w koszu - 4 pkt.  
3-cia piłka - 3 pkt.  
4-ta piłka - 2 pkt.  
5-ta piłka -1 pkt. 
Jeżeli żadnej piłki z 5 nie wbijemy do kosza, nie mamy punktów i przechodzimy 
do następnego kosza. 
 
II - bunkier  - w odległości do 10 m, gracz dostaje 6 piłek do wybicia z bunkra 
pod flagę.  
Punktacja: 
Piłka wbita do dołka 10 pkt,  
1 odległości kija (wedge) - 5 pkt. piłka w promieniu  
2 odległości kija (wedge) - 4 pkt. piłka w promieniu  
3 odległości kija (wedge) - 3 pkt. piłka w promieniu 
4 odległości kija (wedge) - 2 pkt. piłka w promieniu 
5 odległości kija (wedge) - 1 pkt. piłka w promieniu 
 



III - chip  z odłegłości około 5 metrów od greenu, gracz dostaje 6 piłek do 
wybicia.  
Punktacja: 
Piłka wbita do dołka 10 pkt,  
1 długość główki kija ( którym się gra ) - 5 pkt. piłka w promieniu  
2 długości główki kija ( którym się gra ) - 4 pkt. piłka w promieniu 
3 długości główki kija ( którym się gra ) - 3 pkt. piłka w promieniu 
4 długości główki kija ( którym się gra ) - 2 pkt. piłka w promieniu 
5 długości główki kija ( którym się gra ) - 1 pkt. piłka w promieniu 
 
IV – Puttowanie 

PUTT PŁASKI  – rozgrywki w tej konkurencji odbywają się na 9 dołkach. PAR 
każdego dołka wynosi 2. Limit uderzeń na każdym dołku wynosi 5. Po 
przekroczeniu tego limitu zawodnik podnosi piłkę, a na scorecard wpisuje 
wynik 5. Uderzenie do każdego dołka rozpoczynamy z podpisanej pinezki. 
Wypadnięcie piłki na fringe uznawane jest jako piłka poza granicami pola – 
(reguła 27 -1b). 

PUNKTACJA – wynik końcowy obliczany jest na podstawie odjęcia ilości 
uderzeń od podwójnego PAR dołków (PAR 18). 

Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie 
wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, 
jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć 
sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).  

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji 
Sportowej A&A GC. 

------------------ 

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w 
materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez 
organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju 
podmiot. 

Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne 
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, 
marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 

Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek 
uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju 
publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo 
nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. 

 


