Sobienie Callaway Beginners Golf Tour2019
REGULAMIN TURNIEJU
1. Komitet Zawodów
a) W skład Komitetu Zawodów wchodzą:
Dyrektor Turnieju – Emilia Rozum
Sędzia Zawodów – Mateusz Kniaginin;
b) Decyzje Komitetu są ostateczne.
2. Reguły gry:
a) Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal&Ancient Golf Club of
St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów;
b) Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Zgłoszenia do turnieju
a) Turniej dla amatorów posiadających aktualną Kartę Handicapową PZG.
b) Zawodnicy z nieaktywnym HCP (brak opłaty rocznej do PZG) nie będą dopuszczeni do turnieju.
c) Pierwszeństwo na liście zgłoszeń mają rezydenci, członkowie dożywotni, a następnie
członkowie tymczasowi i Goście Klubu wg. rosnącej wartości HCP;
d) Limit HCP: 30.1 - 54,0;
e) Lista zgłoszeń zostanie zamknięta na minimum jeden dzień przed rozpoczęciem turnieju.
f) Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są poprzez stronę:
https://pzgolf.pl/turnieje/lista-turniejow/?status=0
4. Zamknięcie listy startowej
a) Zamknięcie listy startowej uczestników turnieju następuje na minimum dobę przed
rozpoczęciem turnieju o godz. 10:00.
b) Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w turnieju i zwrot opłaty turniejowej możliwe będzie
wyłącznie przed opublikowaniem list startowych.
c) Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w turnieju w oznaczonym terminie, bądź nieprzybycie
na turniej skutkować będzie bezwzględną koniecznością zapłaty pełnej stawki opłaty
turniejowej, o czym Klub poinformuje gracza telefonicznie i mailowo.
5. Grupy startowe
a) Ogłoszenie listy zawodników, grup startowych oraz tee time nastąpi minimum dobę przed
turniejem, do godziny 15:00. Lista startowa dostępna będzie w recepcji klubu, na klubowej tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej i Facebook www.sobieniekrolewskie.pl, a także na stronie
pzgolf.pl
6. Czas rozpoczęcia turnieju
a) Start turnieju: TEE OFF od godz. 13:00 – 14:00 co 10 minut, dołek nr 1. Komitet turnieju zastrzega
sobie prawo do zmiany godziny i dnia startu turnieju.
Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Czas
startów wyznacza zegar klubowy. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po
czasie wyznaczonym to otrzyma dwa uderzenia karne które odlicza się od całości zdobytych
punktów stableford w rundzie.
Gdy Komitet zdecyduje, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły graczowi start o czasie to
nie ma złamania Reguły 5.3 i nie ma kary.

7. Format turnieju
a) kategoria: HCP 30,1- 54,0 STABLEFORD NETTO
b) kategoria: HCP 30,1- 54,0 STABLEFORD NETTO Best Junior
Do klasyfikacji generalnej Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2019 zalicza się 4 najlepsze wyniki z 7
rund kwalifikacyjnych oraz wynik z 18 dołkowego Finału serii.
c) W celu przyspieszenia gry obowiązuje zasada zapisywania wyniku na rozgrywanym dołku Par + 5.
Np. gracz, który na dołku Par 3 wykona 8 uderzeń, powinien zaniechać kolejnego uderzenia, a w
karcie wyników wpisać wynik 8 lub X
d) Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za niezachowującą swojej
pozycji (out of position) i tym samym opóźniającą grę.
e) Karą za opóźnianie gry jest:
Pierwsze wykroczenie - jedno uderzenie, odlicza się od całości zdobytych punktów stableford
drugie wykroczenie - dwa uderzenia odlicza się od całości zdobytych punktów stableford.
trzecie wykroczenie – dyskwalifikacja
Karę stosuje się do tych zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia.
8. Tee startowe
a) Tee startowe dla wszystkich uczestników: czerwone
9. Standardy zachowania gracza
a)

Każdy zawodnik, który rażąco narusza standard zachowania gracza poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie
własnej oceny sytuacji (Reg. 1.2a).

10. Opłata turniejowa
Eliminacje 1-7
Klubowicze Unlimited – 100 zł
Klubowicze Weekday – 135 zł
Goście – 150 zł
Finał serii:
Klubowicze Unlimited – 150 zł
Klubowicze Weekday – 200 zł
Goście – 230 zł
11. Nagrody
a)I miejsce w klasyfikacji generalnej (dorośli powyżej 18 rż) - Roczne Członkostwo w Sobieniach królewskich G&CC
I, II, III miejsce w klasyfikacji generalnej, oddzielnie kobiety i mężczyźni:
I miejsce – Voucher i nagrody od Bunkier Store

II miejsce – Voucher i nagrody od Bunkier Store
III miejsce – Voucher i nagrody od Bunkier Store
I miejsce w klasyfikacji generalnej Best Junior - Voucher i nagrody od Bunkier Store
b) I, II, III miejsce w poszczególnych turniejach:
I miejsce – Voucher i nagrody od Bunkier Store
II miejsce – Voucher i nagrody od Bunkier Store
III miejsce – Voucher i nagrody od Bunkier Store

I miejsce Best Junior - Voucher i nagrody od Bunkier Store

c) Konkursy dodatkowe na każdym z turniejów:
Nearest to the Pin (dołek nr 2) – wspólnie kobiety i mężczyźni
Nagroda: od Bunkier Store
Longest Drive (dołek 5) – 2 grupy: kobiety i mężczyźni
Nagroda: od Bunkier Store
Ceremonia wręczenia nagród- do 30min po otrzymaniu ostatnich kart z wynikami.
12. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
a) Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że
istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić
grę i wszystkie wyniki danej rundy.
13. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji ( Reg. 5.7)
a) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy
gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi
jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do
odstąpienia od takiej kary.
b) Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
 natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
 przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
 wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
14. Zdawanie kart wyników
a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór
kart wyników odbywać się będzie w Recepcji Klubu w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy.
15. Zasady dogrywek w przypadku niewyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund
regulaminowych

a) W każdej kategorii w przypadku trzech pierwszych miejsc z jednakowym wynikiem dwóch lub
więcej graczy, obowiązuje zasada countback – lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnie 9
dołków; 6 dołków; 3 dołki; 2 dołki; 1 dołek;
b) Pozostałe miejsca netto pozostają ex equo.
16. Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
17. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex, EZ-GO)
a)

Komitet Zawodów zezwala na używanie samojezdnych wózków golfowych.

18. Wózki golfowe elektryczne
a) Wózki golfowe elektryczne są dozwolone.
19. Rejestracja na turniej w Sobienie Królewskie Golf & Country Club oznacza, że:
a) Zawodnik zapoznał się z Regulaminem Ogólnym Turniejów oraz regulaminem pola golfowego
Sobienie Królewskie Golf & Country Club i akceptuje jego postanowienia;
b) Zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym danego turnieju i akceptuje jego
postanowienia.
20. Uwagi końcowe
a) Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie
jego danych osobowych przez organizatorów w celu przeprowadzenia zawodów.
b) Każdy uczestnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i podobizny w materiałach filmowych i zdjęciowych oraz innych, przygotowanych przez Organizatora lub
podmioty przez niego uprawnione; zamieszczenie zdjęć na Facebooku oraz Instagramie a także na
www.sobieniekrolewskie.pl
c) Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie
w ceremonii rozdania nagród.
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź terminu rozgrywania turnieju bez podania przyczyny o którym to przypadku wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni na stronie
www.sobieniekrolewskie.pl przed rozpoczęciem turnieju.
e) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania wszelkich od niego odstępstw
przysługuje jedynie Komitetowi Turnieju w skład, którego wchodzi: Emilia Rozum, Mateusz Kniaginin.

