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Regulamin XVIII Mistrzostw Polski w Minigolfie 2017 

w Krynicy Morskiej  
 

 

1. Organizatorzy: Minigolf Club Sopot oraz Klub Sportowy Minigolf Krynicy Morskiej  

 

2. Zapisu na turniej można dokonać bezpośrednio na polu podczas oficjalnego treningu 

w Krynicy Morskiej i przed rozpoczęciem zawodów pierwszego dnia zawodów. 

 

3. Harmonogram Mistrzostw Polski w Minigolfie 2017: 

 

24.08.2017 

 

10:00 - 16:00 - Oficjalny trening. 

 

25.08.2017 

 

10:00 - 16:00 - Oficjalny trening. 

 

26.08.2017 

 

8:00 - 9:45 - Oficjalny trening. 

 

10:00 - Otwarcie XVIII Mistrzostw Polski w Minigolfie 2017 oraz rozpoczęcie 

rozgrywek (5 rund). 

 

Po 3 rundzie przerwa (około 30 min). 

   

19:00 - Zakończenie pierwszego dnia zawodów – w przypadku wcześniejszego 

zakończenie rozgrywek, będzie możliwy trening. 

 

27.08.2017 

 

8:00 - 9:45 - Oficjalny trening. 

 

10:00 - Kontynuacja rozgrywek (3 rundy). 

 

Po 2 rundzie przerwa (około 15 min)  

 

Po zakończeniu 3 rundy przerwa na poczęstunek. 

 

Po przekazaniu wszystkich kart zapisu zostaną one podliczone i sprawdzone przez 

komisję sędziowską. 
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Około godz. 17:00 - Uroczyste zakończenie XVIII Mistrzostw Polski w Minigolfie 

i wręczenie nagród. 

 

Godziny zakończenia zawodów pierwszego oraz drugiego dnia są podane 

orientacyjnie. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych 

zdarzeń losowych organizator ma prawo zmienić godziny rozpoczęcia gry, całkowitą 

liczbę rozgrywanych rund i liczbę rund granych danego dnia zawodów.  

 

4. Od dnia rozpoczęcia oficjalnych treningów nie mogą być dokonywane jakiekolwiek 

prace i zmiany na torach. Wyjątkiem jest znaczące uszkodzenie toru lub przeszkody, 

uniemożliwiające prowadzenie rozgrywek – w takiej sytuacji organizatorzy podejmują 

decyzję na temat sposobu rozwiązania problemu. 

 

Zabronione jest trwałe i tymczasowe oznaczanie torów i ich bezpośredniego otoczenia, 

za wyjątkiem punktów startowych naklejanych wewnątrz pola startowego.  

 

5. Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski w Minigolfie 2017 

 

a) Mistrzostwa Polski 2017 zostaną rozegrane zgodnie z zasadami Światowej 

Federacji Minigolfa. Szczegółowe zasady gry są opisane w regulaminie WMF.  

b) Zawody mają charakter otwarty tzn. mogą startować zawodnicy zrzeszeni 

w klubach i stowarzyszeniach sportowych jak również niezrzeszeni. 

c) Podczas zawodów obowiązuje:  

- kulturalne zachowanie, 

- wyłączenie aparatów telefonicznych. Podczas zawodów nie wolno używać 

telefonów komórkowych, 

- zakaz spożywania napojów alkoholowych na turnieju i oficjalnych 

treningach, 

- zakaz palenia tytoniu, 

- ograniczenie rozmów do minimum,  

- stosowanie się do poleceń sędziów oraz organizatorów. 

Zawodnik nie może być pod wpływem jakichkolwiek środków zakazanych 

w sporcie (środki dopingujące, alkohol, narkotyki). 

d) Każdy zawodnik obowiązany jest dbać o porządek podczas rozgrywek, 

w szczególności, w przypadku rażącego naruszania regulaminu, ma prawo ten fakt 

zgłosić sędziemu.  

e) W pierwszym dniu zawodów rozgrywki będą odbywały się w grupach dwu lub 

trzyosobowych wyznaczonych przez komisję sędziowską. 

W drugim dniu zawodów grupy graczy zostaną dobrane według wyników 

osiągniętych pierwszego dnia, efektem tego zawodnicy reprezentujący podobny 

poziom gry będą współzawodniczyć w jednej grupie. W pierwszej kolejności na 

tor wpuszczane będą grupy zawodników, którzy osiągnęli słabsze wyniki. 

Sędziowie i organizatorzy w szczególnym przypadku mogą zmienić przynależność 

zawodników do grup, bądź też zmienić kolejność startu poszczególnych grup. 
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f) W czasie rozgrywek XVIII Mistrzostw Polski 2017 na pole gry mogą wchodzić 

tylko grający zawodnicy, sędziowie, organizatorzy (za zgodą sędziego).  

g) Sędzia oraz organizator: 

- sędzia ma prawo upomnieć zawodnika, nałożyć karę punktową, 

w przypadku dalszego uchylania się od przepisów regulaminu, nagannego 

zachowania lub innych przyczyn sędzia może zdyskwalifikować 

zawodnika, wykluczając go z dalszej rywalizacji. W takim przypadku 

uiszczone wpisowe nie będzie zwracane, 

- zawodnik mający potrzebę porozumienia się z sędzią, ma obowiązek 

zadbać, aby nie przeszkadzać mu i innym zawodnikom podczas gry. 

W szczególności, gdy grający sędzia wykonuje uderzenie należy zaczekać, 

aż skończy on grę na danym torze lub znaleźć innego sędziego. 

Niedopuszczalne jest wołanie sędziego w sposób mogący przeszkodzić 

w grze innym zawodnikom lub sędziemu, 

- organizator ma prawo do zmiany regulaminu i harmonogramu,  

- organizator ma prawo do odwołania zawodów lub poszczególnych rund lub 

przesunięcia terminu ich rozpoczęcia z powodów: naruszenia regulaminu, 

złej pogody lub innych przyczyn uniemożliwiających kontynuację 

rozgrywek,   

- sędziowie są osobami wyznaczonymi przez organizatorów, 

- organizator ustala wpisowe na turniej w wysokości: 50 zł, 

- w oficjalnych darmowych treningach XVIII Mistrzostw Polski 2017 mogą 

brać udział zawodnicy którzy, opłacili wpisowe.  

 

6. Rozgrywki oraz klasyfikacja Mistrzostw Polski: 

 

a) W pierwszym dniu zawodów rozegranych zostanie 5 rund, w drugim dniu 3 rundy 

dla zawodników w kategoriach: juniorzy, kobiety, mężczyźni, seniorzy, open. 

b) Pierwszego dnia po 5 rundach rywalizacja zakończy się w kategorii drużynowej.  

c) Po każdej rundzie, grający są zobowiązani do przekazania wyników w punkcie 

weryfikacji zapisów sędziemu. Wyniki muszą zawierać podpisy zawodników 

i zapisujących oraz czytelnie wpisane imię i nazwisko osoby zapisującej. 

d) W momencie rozpoczęcia gry przez zawodnika na danym torze (po wykonaniu 

pierwszego uderzenia) nie wolno zmieniać piłki na danym stanowisku w tej 

rundzie. W przypadkach szczególnych jak np. uszkodzenie piłki należy zwrócić się 

do sędziego. 

e) Klasyfikacja zawodników zostanie dokonana na podstawie ilości uderzeń 

wykonanych we wszystkich rundach. W przypadku, gdy zawodnik nie ukończy 

którejkolwiek rundy, na torach, na których nie wykonał żadnego uderzenia lub ich 

nie zakończył zostanie naliczone 7 punktów (uderzeń).  

Jeśli zawodnicy z miejsc od I do III w poszczególnych kategoriach uzyskają tę 

samą ilość punktów, zwycięzca zostanie wyłoniony przez dogrywkę. Sposób 

dogrywki określony jest w przepisach WMF: rozpoczyna się od pierwszego toru 

do uzyskania przewagi przez któregokolwiek zawodnika. W przypadku dogrywki 

3 lub więcej osób, szczegóły wyjaśnią sędziowie przed rozpoczęciem dogrywki. 
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g)   Klasyfikacja będzie przeprowadzona w następujących kategoriach: 

 

– juniorzy (rok urodzenia 1998 i następne)  

– kobiety 

– mężczyźni 

– seniorzy (rok urodzenia do 1972 włącznie)  

– klasyfikacja open 

– drużynowa (drużyny 3-osobowe) – 5 rund  

 

Zarząd Minigolf Club Sopot: 

 


