
 

 

 

 

ŚRODOWA LIGA GOLFA 

SAND VALLEY GOLF CLUB 

2018 

REGULAMIN 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club 

of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów. 

2. W skład komitetu wchodzą: Piotr Gwoździński, Małgorzata Ścisk, Czesław Żukowski, Janusz 

Szponder oraz Przewodniczący Komitetu Zawodów Michał Ścisk. 

3. Decyzje Komitetu Zawodów w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i 

nie przysługuje od nich tryb odwoławczy. 

4. Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

5. Uprawnieni do gry są zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG, Zieloną Kartą HCP PZG lub Zieloną 

Kartą PZG. 

§2. Formuła Turnieju 

1. Format turnieju: stableford netto z pełnego handicapu i strokeplay brutto. Wszyscy gracze są 

automatycznie klasyfikowani w obu kategoriach. 

2. Tees: kobiety i juniorzy – białe, mężczyźni – zielone. 

3. Limit HCP gry: 36 – gracze z HCP powyżej 36 grają w turnieju z HCP 36. Gracze z Zieloną Kartą 

grają z HCP 0 (zgodnie z przepisami PZG). 

4. Limit uderzeń na dołku wynosi PAR + 5 w kategorii stableford netto. W takim przypadku gracz 

wpisuje w kartę wyników na konkretnym dołku kreskę. 

 



 

 

 

5. Terminy i uczestnicy 

a) Flighty 3 lub 4 osobowe. Komitet Zawodów może dopuścić uczestnictwo flightu  

2-osobowego w przypadku braku możliwości skompletowania pełnego flightu.  

Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do ustalania składu flightów. Skład flightu 

musi być zgłoszony na recepcji z podaniem tee time. Komitet Zawodów ma prawo do 

odwołania rundy turniejowej z powodów organizacyjnych. 

b) Rundy turniejowe rozgrywane będą w każdą środę od 11.04.2018 do 26.09.2018 

(łącznie 24 rundy). Start w godzinach 8.00 - 17.00. 

5. Zgłoszenia udziału środowych rund: telefonicznie lub osobiście na godzinę przed rozpoczęciem 

gry. W przypadku chęci rezerwacji tee time zgłoszenie z jednodniowym wyprzedzeniem.  

6. Wyniki rund turniejowych aktualizują HCP zawodnika. 

7. Wyniki rundy turniejowej będą przekazywane na karcie wyników z pieczątką Sand Valley, którą 

każdy zawodnik jest zobowiązany pobrać z recepcji przed rozpoczęciem rundy.      

      Po zakończeniu rundy zawodnik jest zobowiązany do zwrotu wypełnionej karty wyników do 

recepcji w ciągu 15 min od zakończenia rundy. 

8. Dopuszczone jest korzystanie z wózków typu melex dla wszystkich graczy. 

9. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem,   że 

nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość 

i kierunek wiatru.  

 

§3. Punktacja Turnieju 

1. O miejscu w klasyfikacji końcowej będzie decydować suma 7 najlepszych wyników  

 w sezonie. 

2. W przypadku remisu w klasyfikacji końcowej o miejscu będzie decydować lepszy wynik 

zawodnika z pojedynczej rundy Środowej Ligi Golfa – zarówno w klasyfikacji stableford jak i 

strokeplay. Jeśli dalej będzie remis, to będą porównywane kolejne wyniki zawodników z rund 

aż do rozstrzygnięcia.  

3.  Zawodnik, który nie rozegra min. 7 rund nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej w 

żadnej z kategorii. 

4. Wyniki poszczególnych rund będą ogłaszane na stronie internetowej pzgolf.pl/turnieje/ oraz 

sandvalley.pl 

§4. Opłaty Turniejowe 

        1.  10 zł dla osób posiadających prawo gry w Sand Valley Golf Resort, 

            150 zł dla pozostałych osób.  

              Opłaty w wysokości 10 zł od każdej osoby zostaną przeznaczone na nagrody. 



 

 

 

§5. Nagrody 

1. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej ceremonii zamknięcia Środowej Ligi Golfa 

podczas Turnieju zakończenia Ligi Golfa. Data ceremonii zostanie ogłoszona terminie 

późniejszym z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Nagrodzeni będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach.  

3.  Zostaną ufundowane 4   dodatkowe nagrody (puchary) w kategoriach:  

• Best Lady -  Stableford netto 

• Star of the Season - Gwiazda sezonu (osoba, która będzie miała największą różnicę  HCP 

pomiędzy pierwszą i przedostatnią rundą ligi) nagroda tylko dla członka  

Sand Valley Golf Club. 

Nagroda przyznawana w 2 grupach HCP: 

I grupa HCP 0 - 18 

II grupa HCP 18,1 - 36 

O przynależności do grupy decyduje HCP z dnia 11.04.2018 

• Most frequent player - osoba, która zagra największą ilość rund ligowych. 

4. Kategorie nagród Stroke play brutto, Stableford netto są rozłączne (zawodnik może być 

nagrodzony tylko w jednej kategorii) – zgodnie z regulaminem Turniejów Mistrzowskich 

Polskiego Związku Golfa 2016 pkt.14   (…kategorie brutto i netto są rozłączne, zawodnik 

zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie 

otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie 

przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto).  

 

§6. Odpowiedzialność i wizerunek  

1. Każdy z zawodników biorących udział w Środowej Lidze Sand Valley Golf Club startuje na  

własną odpowiedzialność. Komitet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z 

uczestnictwa w Środowej Lidze Sand Valley Golf Club. 

Członkowie PZG opłacający składki są ubezpieczeni w ramach członkostwa PZG. Pozostali gracze 

powinni zadbać o ubezpieczenie się we własnym zakresie. 

2.  Uczestnik turnieju deklarując udział w turnieju zgadza się na bezpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku oraz imienia i nazwiska do celów informacyjnych. Uczestnik turnieju zgadza się na 

umieszczanie zdjęć ze swoim wizerunkiem w Internecie, na stronie www.sandvalley.pl, w 

mediach społecznościowych. 

 

Komitet Zawodów 


