
Regulamin Turnieju - Indoor Golf Challenge 
 
 

1. Organizatorem turnieju jest Indoor Golf Wrocław 
 

2. Termin rozgrywania turnieju: od 1 do 28 lutego 2022 
- pierwsza runda: 1 - 28 lutego 2022 – pole Holzhäusern Golf Park (18 dołków) 
- druga runda: 14 - 28 lutego 2022 – pole The Reserve at Moonlight Basin (18 dołków) 

 
3. Miejscem rozgrywania zawodów jest Indoor Golf Wrocław (IGW) - ul. Braniborska 14, 53-680 

Wrocław. 
 

4. Warunkiem ukończenia turnieju jest rozegranie 36 dołków. 
 

5. Wpisowe do turnieju wynosi - 50 zł 
 

6. W dniu rozpoczęcia pierwszej rundy wymagane jest opłacenie wpisowego. 
 

7. Turniej jest rozgrywany w formacie Stroke Play Brutto oraz Stroke Play Netto z ½ HCP 
 

8. O kolejności trzech pierwszych miejsc w turnieju w obu klasyfikacjach (Brutto oraz Netto) 
decyduje mniejsza liczba uderzeń na 36 dołkach (w obu klasyfikacjach), w przypadku równej 
liczby uderzeń uzyskanej przez dwóch lub więcej zawodników, o kolejności decyduje mniejsza 
liczba uderzeń w drugiej rundzie, w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia o kolejności 
zdecyduje countback w ostatniej rundzie, a w ostateczności dogrywka pomiędzy 
zawodnikami na dołku nr 1 pola The Reserve at Moonlight Basin. Miejsca zajęte poza 
pierwszą trójką w obu klasyfikacjach będą mogły być dzielone. 

 
9. Nagrody: Główną nagrodą jest: Roczne prawo do gry na polu Gradi Golf Club! (Classic - 

indywidualne) 
- Netto: 1 miejsce - Prawo do gry w sezonie 2022 na polu GGC; 2 miejsce - Voucher IGW 
5h; 3-miejsce - Voucher Podarunkowy na kwotę 150 zł 
- Brutto: 1 miejsce- Voucher IGW 10 h; 2 miejsce - Voucher IGW 5h; 3 miejsce - Voucher 
Podarunkowy IGW 150 zł 

 
10. Wszyscy zawodnicy rozgrywają swoje rundy w formacie Stroke Play Brutto. Indoor Golf 

Wrocław weryfikuje HCP na podstawie danych z PZGolf. Jeżeli zawodnik nie posiada aktywnej 
karty, turniej gra z HCP - 0. Natomiast, jeżeli karta jest nieaktywna z powodu przerwy, 
wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o posiadanym HCP z przeszłości. Gramy z ½ HCP. 
Jeżeli po podzieleniu zawodnikowi wyjdzie liczba niepodzielna (po przecinku). HCP zostanie 
zaokrąglony w górę (przy wartościach dziesiętnych). 

 
11. Tabela z wynikami dostępna będzie po zalogowaniu na stronie https://trackmanindoor.com i 

wybraniu turnieju oraz w recepcji IGW. Tabela z wynikami netto zostanie umieszczona na 
profilu Facebookowym IGW, będzie dostępna również w recepcji IGW 

 
12. Cena za godzinę gry na symulatorze w turnieju – 75 zł (od poniedziałku do piątku) oraz 100 zł 

w weekendy.  
 

13. Do turnieju można dołączyć w dowolnym momencie w trakcie jego trwania, nie później niż 
28 lutego 2022. 

 



14. Aby rozegrać turniej, wymagane jest posiadanie aplikacji Trackman Golf. (logowanie 
poprzez QR kod na ekranie) 

 
15. Rejestracja odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres 

turnieje@indoorgolfwroclaw.pl lub podanie adresu w recepcji IGW. Wiadomość powinna 
zawierać email jakiego używa się do aplikacji Trackman Golf oraz aktualny handicap gracza 
zgłaszającego swój udział w turnieju. W odpowiedzi na wysłanego emaila zostanie przesłany 
link do turnieju. Po kliknięciu w przesłany link uczestnik potwierdza swój udział w turnieju. 

 
16. Po zalogowaniu do turnieju na symulatorze, pola posiadają zapisaną już odpowiednią 

konfigurację ustawień, należy tylko wybrać przy handicapie wartość: „0” 
 

17. Na każdym polu można zagrać maksymalnie dwa razy. Do klasyfikacji końcowej liczony jest 
lepszy wynik rozegranych rund na danym polu. 

 
18. Turniej można rozgrywać samodzielnie bądź w grupie. Uczestnicy grupy nie muszą stanowić 

uczestników turnieju. Wówczas tacy uczestnicy rozgrywają rundę jako „Guest User” i 
przypisywani są do rozgrywanej rundy „ręcznie” przed rozpoczęciem rozgrywki. 

 
19. Wyniki można śledzić na bieżąco na stronie https://trackmanindoor.com logując się na swoje 

konto. 
 

20. Kobiety oraz juniorzy (do lat 15) grę rozpoczynają Tee zlokalizowanych bliżej flagi. 
 

21. Rozgrywka odbywa się z manualnym puttowaniem (dystans gimme – 2,4 m) 
 

22. Zgłaszając się do turnieju zawodnicy akceptują powyższy regulamin oraz wyrażają zgodę na 
publikację tabeli z wynikami na profilu Facebookowym Indoor Golf Wrocław. 

 
23. Powyższy regulamin dostępny jest online na stronie internetowej: 

www.indoorgolfwroclaw.pl/turnieje/  oraz w recepcji IGW 
 

24. We wszystkich kwestiach spornych nie regulowanych powyższym regulaminem werdykt 
wydaje Organizator Turnieju. 

http://www.indoorgolfwroclaw.pl/turnieje/

