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Regulamin 
Mistrzostwa Polski Indoor 

Polish Indoor Championship 
2021 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Mistrzostwa Polski Indoor to turniej dostępny dla wszystkich użytkowników 
TrackMana.  

2. Organizatorem turnieju jest Studio Gwiaździsta 5 ( P.F.D. sp. z o.o.) w Warszawie.  
3. Turniej odbywa się w terminie 29 listopada 2021 do 30 stycznia 2022r.  

 
Zapisy na turniej 

 
1. Tylko zawodnicy posiadający Trackman ID, czyli konto na TrackManie, będą mogli 

rywalizować w turnieju. Można założyć je w każdej chwili, na symulatorze lub na 
stronie www.mytrackman.com.  

2. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są przez Golf Booking (www.golf-
booking.com/pl/club/studio-gwiazdzista) lub mailem na adres 
tomekpulsakowski@winkowski.pl  , z tematem: Rejestracja oraz z podanym swoim 
imieniem i nazwiskiem oraz HCP.  

3. Zgłoszenie zawodnika nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem do turnieju.  
4. Zakwalifikowanie zawodnika do turnieju nastąpi po zaksięgowaniu wniesionej przez 

niego opłaty turniejowej. 
5. Opłata turniejowa pobierana przez organizatora turnieju wynosi 100 zł.  Opłata 

turniejowa obejmuje: 
- założenie turnieju 
- przeprowadzanie turnieju  
- obsługa turnieju, 
- nagrody dla zwycięzców 
 
Opłaty należy wpłacać na konto  
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 Nazwa rachunku:  P.F.D. sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 5, 01-651 Warszawa 
Nr rachunku:   64 1140 1010 0000 5470 6200 1006 
Tytułem: Imię i nazwisko, MPI 
 

6. Po zakwalifikowaniu zawodnika do turnieju Na podanego przy rejestracji maila 
prześlemy zaproszenie do turnieju wraz z instrukcją dołączenia do zawodów i 
tworzenia TrackMan ID. 

7. Po otrzymaniu zaproszenia należy dołączyć do zawodów, zgodnie z instrukcją 
przesłaną mailem.  

8. Aby rozegrać rundę należy samodzielnie zapisać się na grę w jednym z centrów 
turniejowych.  

9. Zapisy na turniej kończą się w dniu, który jest ostatnim dniem pierwszej rundy 
turnieju, czyli 12 grudnia 2021r. 
 

Klasyfikacje i nagrody 
 

1. Turniej prowadzony jest w klasyfikacji stroke play brutto oraz stroke play netto (z 
polowy aktualnego HCP). 

2. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 
- najlepszy wynik brutto wśród amatorów  
- 3 najlepsze wyniki w kategorii netto w 2 kategoriach HCP: od 0-20 oraz 20,1-36 z 
połowy aktualnego HCP wśród Panów 
- 3 najlepsze wyniki w kategorii netto w 2 kategoriach HCP: od 0-20 oraz 20,1-36 z 
połowy aktualnego HCP wśród Pań 
- 3 najlepsze wyniki brutto wśród Pro  

3. Rozdanie nagród odbędzie się wirtualnie 31 stycznia. Nagrody zostaną wysłane 
kurierem lub można je będzie odebrać osobiście w siedzibie organizatora.  
 

Pola i zasady gry 
 

1. Turniej rozgrywany będzie na 4 polach golfowych: 
Casa de Campo ‘’Teeth of the Dog’’ (Dominikana) 
Liberty Natinal GC (New Jersey, USA) 
Royal Troon (Szkocja)  
Kalinowe Pola GC  (Polska)  

2. Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z 4 rund, rozegranych we wskazanej 
kolejności 
1 runda: Casa de Campo ‘’Teeth of the Dog’’, 29.11.2021 - 12.12 2021 
2 runda: Liberty National GC, 13.12.2021 - 02.01 2022 
3 runda: Royal Troon, 03.01.2022 – 16.01.2022 
4 runda: Kalinowe Pola GC, 17.01.2022 – 30.01.2022 

3. W klasyfikacji netto uwzględniany jest HCP właściwy zawodnika. 
4. Klasyfikacja netto liczona jest z połowy HCP właściwego zawodnika. W przypadku gdy 

HCP nie jest liczbą całkowitą – HCP będzie zaokrąglany do 0,5 włącznie w dół, od 0,6 
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w górę. 
 

Remisy 
1. W przypadku remisu:  

- w klasyfikacji stroke play brutto amatorów decyduje o zasada countback (lepsza 
ostatnia runda, lepsze ostatnie 9 dołków, lepsze ostatnie 6 dołków, lepsze ostatnie 3 
dołki, lepszy ostatni dołek) – biorąc pod uwagę wyniki stroke play brutto 
-w klasyfkacji stroke play netto o zwycięstwie decyduje zasada countback (lepsza 
ostatnia runda, lepsze ostatnie 9 dołków, lepsze ostatnie 6 dołków, lepsze ostatnie 3 
dołki, lepszy ostatni dołek) – biorąc pod uwagę wyniki stroke play netto 
- w klasyfikacji stroke play brutto wśród Pro o zwycięstwie decyduje zasada 
countback (lepsza ostatnia runda, lepsze ostatnie 9 dołków, lepsze ostatnie 6 dołków, 
lepsze ostatnie 3 dołki, lepszy ostatni dołek) 
 

Zmiany w regulaminie 
 

1. Komitet Turnieju oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu 
Turnieju przed rozpoczęciem Turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie 
przekazana do publicznej wiadomości w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany 
podjęte tuż przed rozpoczęciem Turnieju będą ̨publikowane w biurze zawodów.  
 
Regulamin został przygotowany zgodnie z prawem polskim i w ten sposób powinien 
być ́interpretowany.  
 
 

Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
 

2. Zapisując się na Turniej, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, mail, telefon) do celu organizacji turnieju.  

3. Zapisując się na Turniej uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, email, telefon) poprzez przekazanie ich głównym sponsorom cyklu 
celem przedstawienia oferty.  

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

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

6. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na podawanie przez organizatora Turnieju 
informacji o uzyskanych przez niego wynikach i akceptuje fakt, że wyniki te będą 
ogólnodostępne (livescoring).  

7. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. 
8. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową pod adresem 

mailowym a.maliszewska@winkowski.pl lub w siedzibie Administratora danych. 
Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego. 
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9. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem Turnieju i 
akceptuje jego postanowienia. 
 


