
    

 

 

GRAND PRIX W MINIGOLFA LATO 2020 

REGULAMIN 

 
1. Organizatorem Grand Prix w Minigolfa jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 

2. Grand Prix składa się z 3 turniejów zaplanowanych w następujących terminach: 10.07; 31.07; 14.08. 

3. Zawody odbywać się będą na polu do minigolfa znajdującym się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 

ul. Strumykowej 1 

4. Zapisy prowadzone będą w dniu turnieju od godz. 9:30 – 10:00 

5. Rozpoczęcie każdego turnieju zaplanowano na godz. 10:00 

6. Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły średnie. 

7. Pole do gry w minigolfa liczy 18 dołków 

8. Zawodnik w każdym z turniejów ma do pokonania 9 dołków. Na pokonanie każdego dołka ma max. 8 ude-

rzeń. Po wykorzystaniu wszystkich prób zawodnik przechodzi do następnego dołka. 

9. Ilość dołków, na których toczyć się będzie rywalizacja może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszo-

nych uczestników. 

10. Piłeczkę można uderzać tylko wtedy, gdy jest ona nieruchoma. Każde dotknięcie piłeczki w ruchu trak-

towane jest jako dodatkowe uderzenie. 

11. Jeżeli piłeczka utknie w przeszkodzie lub wypadnie za ścieżki, gracz stawia piłeczkę w punkcie ostat-

niego uderzenia. 

12. O zwycięstwie w turnieju decyduje jak najmniejsza ilość uderzeń wykonana w celu zaliczenia wszyst-

kich przewidzianych w turnieju dołków 

13. W przypadku takiej samej ilości uderzeń o zwycięstwie w turnieju decyduje dogrywka (rywalizacja 

pomiędzy zawodnikami na jednym, wybranym przez Organizatora, dołku) 

14. Zwycięstwo w całym cyklu Grand Prix przyznawane jest na podstawie klasyfikacji generalnej, do której 

zalicza się dwa najlepsze wyniki uzyskane przez zawodnika podczas turniejów 

15. Za miejsca I-III w każdym z turniejów przewidziano pamiątkowe puchary, natomiast dla najlepszych w 

klasyfikacji generalnej całego cyklu – puchary i drobne nagrody rzeczowe. 

16. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. 

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora turniejów 

18. Impreza finansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach realizowanego Programu 

Rozwoju Społecznego na lata 2015 – 2020 

 


