
 

 

Regulamin 

Włochy i Polska: przyjaźń, która trwa od stu lat Golf Cup 

Sobienie Królewskie Golf & Country Club 

01.06.2019r. 

 

1. Organizator i Komitet Turnieju 
 

a) Skład Komitetu: Dyrektor Turnieju z ramienia organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju.  
Do Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez Komitet.  

Dyrektor Turnieju – Emilia Rozum  

Sędzia Główny      – Jolanta Makuch 

b) Decyzje Sędziego Głównego Turnieju w zakresie stosowania reguł gry w golfa są ostateczne. 

 
2. Uprawnieni do gry w turniejach 
 

 Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited. 
             
        
3. Reguły i etykieta gry w golfa 
 

a) Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz 
według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. 

 

b) 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). 

 

c) W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia standardu zachowania przez caddiego, karę ponosi 
zawodnik, który go zatrudnia. 

 
 
4. Format turnieju 
 

a. Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach w formacie greensome stroke play netto, w drużynach 
dwuosobowych. 
 
 



 

 

b. W rozgrywkach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w Regułach 1-20 oraz w Regule 22, 
ze zmianami wprowadzonymi poniżej: 

 
Teeshots  i gra na dołku: 

 

 Na każdym dołku obaj partnerzy grają pierwsze piłki z właściwych dla siebie obszarów tee, 

 Team przed wykonaniem drugiego uderzenia wybiera piłkę, którą będzie kontynuować grę na dołku, 

wykonując dalej uderzenia naprzemienne. 

 Wybór musi być dokonany jednoznacznie (poprzez ogłoszenie, która piłka jest wybrana) lub domyślnie 

(poprzez zagranie drugiego uderzenia jedną z piłek lub przez zagranie zgodnie z Regułami nowej piłki, 

innej niż piłka tymczasowa). 

 Wyraźny wybór może zostać zmieniony przed rozpoczęciem drugiego uderzenia. 

 Partner gracza, którego piłka jest wybrana, musi zagrać drugie uderzenia wybraną piłką (za grę w 

nieprawidłowej kolejności patrz Reguła 22.3) 

 Po dokonaniu wyboru niewybrana piłka staje się niewłaściwą piłką. 

 

Piłka tymczasowa - przed dokonaniem wyboru następujące zasady obejmują grę piłki tymczasowej: 

 Piłka prowizoryczna może być  zagrana tylko wtedy, gdy obie piłki mogą być zgubione poza obszarem kary 
lub mogą być na aucie. 

 Tylko jeden z graczy może zagrać piłkę prowizoryczną, a piłka prowizoryczna musi być zagrana po tym, jak 
obaj gracze zagrają piłki oryginalne. 

 Piłka prowizoryczna zagrana przed wykonaniem uderzeń piłką oryginalną, jest uważana jako wybrana 
piłka. 

 Jeśli którakolwiek z oryginalnych piłek zostanie znaleziona w granicach pola lub zostanie zgubiona w 
obszarze kary, piłka prowizoryczna musi być wykluczona. 

 
5. Tees turniejowe 

 
a. żółte – dla mężczyzn 
b. czerwone – dla kobiet 

 
 

6. Klasyfikacja i nagrody 

Turniej rozgrywany jest w formacie greensome stroke play netto. Handicap gry drużyny to 50% handicapu gry 
każdego z graczy w drużynie. 

 Nagrody zostaną przyznane w grupach handicapowych w  następujący sposób: 

Grupa handicapowa  0 – 15,0   nagroda za I miejsce – 2 osoby 

Grupa handicapowa  15,1 – 22,0  nagroda za  I miejsce – 2 osoby 

Grupa handicapowa 22,1 – 54  nagroda za I miejsce – 2 osoby  



 

 

7. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe. 
 

a) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu w 
wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. 
Jeżeli gracz przybędzie na miejsce startu, gotowy do gry, w czasie do pięciu minut po czasie startu, karą za 
niewystartowanie o wyznaczonym czasie są dwa uderzenia karne na pierwszym dołku. W innym 
przypadku, karą za naruszenie tej Reguły jest dyskwalifikacja. 
Jeżeli Komitet ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły graczowi wystartować o wyznaczonym 
czasie, wówczas nie ma kary Reg 5.3a. 
 

             Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu. 

8. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry 
 

a) Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. 
 

b) Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie 
uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy 
grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas 
będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub 
„out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie 
powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 
sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli 
którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma 
odpowiednią karę od sędziego. 

 

c) Karą za opóźnianie gry jest:  

pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,  
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,  
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.  

 

9. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę Reg. 5.7b 
 

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. 

 

10. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji  Reg. 5.7b 
 

a) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy 
zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do  
czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi 
niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Regułą. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie 
zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 
5.7b. 



 

 

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 

11. Zdawanie kart wyników 
 

a.) Komitet wyda drużynom karty wyników. Drużyny są zobowiązane zapisywać na każdym dołku jedynie 
wyniki brutto drużyny, której są markerem i własne. Tylko jeden z partnerów musi poświadczyć wyniki 
drużyny na karcie wyników. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet 
Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. 

 

b.) Jeżeli drużyna nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, 
chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 3.3b). 

 

12. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy turniejowej  
 
Jeżeli jedna lub więcej drużyn w danej grupie handicapowej będzie miała ten sam wynik stroke 
play netto to o miejscach w klasyfikacji zadecyduje niższy handicap gry drużyny. Dotyczy to 
również remisów o pierwsze miejsce w każdej grupie handicapowej. 
W przypadku, kolejnego remisu, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w 
następującej kolejności ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. 
  
  

13. Zmiany w regulaminie 
 

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem 
pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w 
najkrótszym możliwym terminie 

 
14. Postanowienia dodatkowe 
 

a.) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, 
zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez 
organizatora Turnieju podmiot. 

 

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

 

c.) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w 
przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, 
reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. 
Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika 
Turnieju obejmuje w szczególności: 

  -  utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, 
           -  wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu, 
           -  wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 



 

 

           -  publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie. 
 

d.) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez PZG. 

 

e.) Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie upoważniające do uczestniczenia we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG. 

  

15. Postanowienia końcowe 
 

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje 
od nich tryb odwoławczy. 

 

16. Rejestracja na Turniej oznacza, że: 
 

b) zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia 
      

c) Uczestnik turnieju oświadcza, iż wyraża zgodę na dokumentowanie przebiegu turnieju w formie 
fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także tej zawierającej jego wizerunek, na 
stronach www, Facebooku, Instagramie oraz w materiałach drukowanych przez Sobienie Królewskie SA 
oraz Partnerów Handlowych. 
 

   


