
Indoor Golf - Winter Tour - turniej V

1. Termin rozgrywania turnieju: od 30.01.2023 do 18.02.2023. Turniej gramy na Kalinowyych
Polach,, pierwsze 9 dołków.

2. Miejsce rozgrywania turnieju: Indoor Golf Wrocław (ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław)
3. Warunkiem ukończenia turnieju jest rozegranie rundy 9 dołków.
4. Dołączenie do turnieju jest możliwe poprzez wejście w ustawienia turniejowe na

komputerach Indoor Golf. Należy dołączyć do turnieju Indoor Golf Winter Tour - Turniej V.
5. Nagrody są ufundowane przez firmę Bridgestone, Bogigolf oraz Indoor Golf Wrocław.
6. Turniej jest rozgrywany w formacie Stroke Play Netto z ½ HCP gracza aktualnego na dzień

przystąpienia do turnieju.
7. Gramy z połową faktycznego HCP na podstawie danych z PZGolf. Jeżeli nie da się równo

podzielić HCP, wtedy wartości dziesiętne podnosimy w górę (np. HCP 26,3 - dzielimy na pół
i podnosimy = 13,2). Jeżeli zawodnik nie posiada karty HCP, wtedy turniej gra z HCP 3.

8. Podczas rozgrywki, dodatkowo są przewidziane dwa konkursy z nagrodami. Na dołku nr 5
jest closest to the pin (piłka musi znaleźć się na greenie) oraz na dołku numer 8 - longest
drive.

9. Przy zalogowaniu się do turnieju, wymagane jest podanie połowy swojego obecnego
handicapu z PZGolf. W przypadku braku aktywnego handicapu, gracze grają z handicapem
10 (już po podzieleniu).

10. Tabela z wynikami dostępna będzie po zalogowaniu na stronie https://trackmanindoor.com,
na komputerze w lokalu Indoor Golf w zakładce turnieje, lub w aplikacji mobilnej.
Tabela z wynikami netto zostanie umieszczona na profilu Facebookowym IGW oraz na
recepcji IGW.

11. O kolejności w turnieju decyduje mniejsza liczba uderzeń na 18 dołkach (w
klasyfikacji stroke play netto). W przypadku wyniku remisowego decydującego o
pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik, który posiada niższy hcp gry
(niższy liczbowo (po podzieleniu do turnieju) ), przy równym hcp decyduje niższy
wynik netto na ostatnich dołkach kolejno 15-10-5, następnie decyduje losowanie.

12. Do turnieju można dołączyć w dowolnym momencie w trakcie jego trwania, nie później niż
18 lutego 2023.

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

14. Rejestracja odbywa się poprzez zgłoszenie takiej chęci na recepcji lub mailowo na adres -
turnieje@indoorgolfwroclaw.pl podając swój aktualny handicap oraz dołączenie poprzez
aplikację Trackman Golf..

15. Po zalogowaniu do turnieju na symulatorze, pole posiada już zapisane wszystkie
ustawienia.

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

17. Turniej można rozgrywać samodzielnie bądź w więcej osób.
18. Kobiety oraz juniorzy (do lat 15) grę rozpoczynają Tee zlokalizowanych bliżej flagi.
19. Rozgrywka odbywa się z automatycznym puttowaniem (Auto - Fixed).
20. Zapisując się do turnieju zawodnicy akceptują powyższy regulamin oraz to, że tabela z

wynikami netto będzie opublikowana na profilu Facebookowym Indoor Golf Wrocław.
21. We wszystkich kwestiach spornych nieuregulowanych powyższym regulaminem werdykt

wydaje Organizator Turnieju.
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