REGULAMIN
Turnieju Golfowego 17th Annual EUROBUILD CEE Golf Tournament
29.06.2018
§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Turnieju Golfowego 17th Annual EUROBUILD CEE
Golfowy”) jest firma Eurobuild CEE oraz First Warsaw Golf

Golf Tournament

(“Turniej

2. Turniej Golfowy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. w First Warsaw Golf & Country Club na polu
golfowym w miejscowości Rajszew. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z regułami R&A Rules Ltd.
3. Harmonogram Turnieju Golfowego:
8:30 –Rejestracja turniejowa
9:00 - tee off start z 1 i 8 tee

4. Turniej Golfowy odbywał się będzie pod nadzorem członków Komitetu Turnieju (zwanego dalej „Komitetem
Turnieju”), składającego się z
5.
1)
przedstawiciela Eurobuild CEE Magdalena Stępień
2)
przedstawiciela pola golfowego: Elżbieta Ptasińska,
3)
sędziego Turnieju: Marc Kędzierski
6. Członkowie Komitetu Turnieju mogą brać udział w Turnieju Golfowym. Członkowie Komitetu Turnieju
wybiorą ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Turnieju
.
7. Komitetowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo interpretowania niniejszego Regulaminu. Uchwały
Komitetu Turnieju są ostateczne.

§ 2.

Zawodnicy

1.

Zawodnicy muszą ponadto spełniać wszystkie poniższe kryteria:
1)
zawodnicy potwierdzili swój udział do dnia 28.06.2018
2)
zawodnicy posiadają status amatora w zakresie gry w golfa,
3)
zawodnicy posiadają Handicap gry w golfa w przedziale od 0 do 36
4)
Komitet Turniejowy może wydać zgodę na udział w turnieju zawodnika o HCP 36,1 – 54 lub
zawodnika posiadającego wyłącznie Zieloną Kartę. Podczas scoringu taki zawodnik traktowany
będzie tak jakby posiadał HCP 36.

2.

W Turnieju Golfowym weźmie udział maksymalnie 108 (sto osiem) osób. O przyjęciu danej osoby do
grona zawodników decyduje kolejność zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej.

§ 3.

Reguły i etykieta gry w golfa:

1.

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

2.

Każdy zawodnik, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń)
może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej
kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7).

Strona 1 z 3

3.

W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego karę ponosi zawodnik, który go
zatrudnia.
§ 3 b.

Kije oraz piłki golfowe.

Kije oraz piłki golfowe używane w turnieju, muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez
R&A ( www.randa.org/rules/equipement ).
§ 3 c.

Sprzęt elektroniczny.

a.) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione.
Używanie telefonów komórkowych jest dozwolone wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub
Komitetem Turniejowym
b.) Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie
można nimi mierzyć takich wartości jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru.
Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli nie są używane podczas gry. Reg. 14-3
§ 4.

Format turnieju, tee:

1.

Turniej jest wydarzeniem jednodniowym i rozgrywany będzie na 18 (osiemnastu) dołkach, Turniej
rozgrywany jest w formacie strokeplay netto i brutto oraz stableford netto.

2.

Tee (z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez EGA):
1) mężczyźni – żółte,
2) kobiety– czerwone.

§ 6.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b):

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:
1) natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:
Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez
Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić
zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że
okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
2) przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:
Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez
Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub
kontynuować ją, pod warunkiem, ze zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego
dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym
przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka .
3) wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:
Gracze muszą wznowić grę, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.
§ 7.
1.

Zwycięzcy Turnieju Golfowego i nagrody:
W turnieju zostaną przyznane następujące miejsca w dwóch grupach HCP:
1) Grupa I HCP dokładny 0- 18
- klasyfikacja strokeplay brutto – 1 miejsce
- klasyfikacja strokeplay netto - 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce
2.) Grupa II HCP dokładny 18,1 -36,0
- klasyfikacja stableford netto - 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce
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Dodatkowo:
1) Ladies Longest Drive– dołek 11
2) Men Longest Drive – dołek 9
3) Closest to the Pin ( kobiety i mężczyźni łącznie) – dołek 14
2. Remis – w przypadku osiągnięcia przez graczy identycznych wyników o kolejności w klasyfikacji decyduje:
- lepszy wynik na drugiej dziewiątce
- w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższym sposobem lepszy wynik na ostatnich 6 dołkach
- w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższym sposobem lepszy wynik na ostatnich 3 dołkach
- w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższym sposobem lepszy wynik na ostatnim dołku
§ 8.
1.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex):
Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy turniejowej jest dozwolone.

§ 9.
Wózki golfowe elektryczne:
Wózki elektryczne są dozwolone.
§ 10.
1.

2.

Caddies:
Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (reguła 6-4), z tym zastrzeżeniem, że
podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem juniorem nie może mu w jakikolwiek sposób pomagać
ani doradzać w grze.
Karą za złamanie powyższej zasady jest:
1) w przypadku pierwszego wykroczenia: dwa uderzenia karne Reg. 8-1.,
2) w przypadku drugiego wykroczenia: dyskwalifikacja Reg. 33-7.

§ 11. Zmiany w regulaminie Turnieju Golfowego:
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem
pierwszej rundy Turnieju Golfowego. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem Turnieju będą
publikowane w Centrum Turniejowym oraz ogłaszane zawodnikom przez Komitet Turnieju.
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