
 

 

 

MISTRZOSTWA KLUBU  

SAND VALLEY GOLF CLUB  

w dniach 12-13 sierpnia 2017. 
 

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 Zawodów wchodzą: David Craig, Małgorzata Ścisk, Janusz Szponder,           

Czesław Żukowski oraz Przewodniczący Komitetu Zawodów – Michał Ścisk 

3. Decyzje Komitetu Turnieju 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 lub Zieloną Kartą PZG. 

 

§2. Format Turnieju 

1. Turniej będzie rozegrany w formacie głównym strokeplay brutto dla członków celem           

wyłonienia mistrza i mistrzyni klubu Sand Valley Golf Club i dodatkowym stableford netto dla              

członków SVGC oraz strokeplay netto i brutto dla gości. 

 

2. Tees:  kobiety - białe, mężczyźni – zielone, juniorzy – według zasad PZG. 

3. Limit HCP: 36 - gracze z HCP powyżej 36 mogą grać w turnieju z HCP 36. Gracze z Zieloną Kartą                    

grają z HCP 0 (Zgodnie z przepisami PZG). 

4. W ostatecznej klasyfikacji będzie decydować suma wyników z dwóch dni Turnieju. 

W przypadku remisu w strokeplay brutto o zwycięstwie będzie decydować dogrywka 

na zasadzie „nagłej śmierci” na dołkach wyznaczonych przez Komitet Zawodów. 

 

 

Natomiast w strokeplay netto o zajęciu trzech pierwszych miejsc będzie decydować kolejno:            



lepszy wynik drugiego dnia, lepsza ostatnie 9 dołków, lepsze ostatnie 6 dołków, lepsze             

ostatnie 3 dołki, lepszy ostatni dołek, niższy HCP.  

 

§3. Nagrody 

1. W kategorii strokeplay brutto tylko dla członków SVGC: 

- I miejsce mężczyzn – Mistrz Klubu  

- I miejsce kobiet – Mistrzyni Klubu 

- II miejsce mężczyzn – Wicemistrz Klubu 

- II miejsce kobiet – Wicemistrzyni Klubu 

2. W kategorii strokeplay netto tylko dla członków SVGC: 

     - miejsca I, II, III w kategorii HCP  0 - 18,0 

     - miejsca I, II, III w kategorii HCP  18,1 - 36 

3. W kategorii strokeplay netto  dla gości: miejsca I, II,III; strokeplay brutto dla gości: miejsce I. 

4. Nagrody  są rozłączne (zawodnik może być nagrodzony tylko w jednej kategorii) – zgodnie  

z regulaminem Turniejów Mistrzowskich Polskiego Związku Golfa 2016 pkt.14 

5. Konkursy dodatkowe: Longest Drive Kobiet, Longest Drive Mężczyzn, Nearest to the pin            

Kobiet i Mężczyzn. 

  

 

§4. Opłaty Turniejowe-  

1. Opłata dla członków SVGC z prawem gry - 130 zł. – obejmuje lunch przez 2 dni turnieju. 

      270 zł – opłata obejmuje dodatkowo nocleg ze śniadaniem. 

2. Opłata gości - 490 zł. – obejmuje lunch przez 2 dni turnieju. 

      640 zł – opłata obejmuje dodatkowo nocleg. 

3. Oferta specjalna All inclusive - 790 zł - obejmuje lunch przez 2 dni turnieju, 2 noclegi oraz rundę 

treningową w piątek 11 sierpnia. 

  

§5. Wolne tempo gry 

Każda grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”)  
w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż 
różnica czasu na starcie. 
Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. 
Czas na uderzenie nie powinien przekraczać: dla pierwszego gracza z grupy – 50s na 
approach shot, chip lub putt oraz 40s na tee shot lub uderzenia drugiego, trzeciego  
lub czwartego zawodnika z grupy. 
 
Karą za opóźnianie gry jest:  

- Pierwsze wykroczenie – ostrzeżenie 
- Drugie wykroczenie – 2 punkty karne 
- Trzecie wykroczenie – dyskwalifikacja 



 
 

§6. 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. 

b) Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) 
 
c) 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, zgodnie z Reg. 33 7. 

 
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. 

 

§7. Używanie sprzętu elektronicznego 

 1. Używanie sprzętu elektronicznego (walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) w trakcie gry 

jest zabronione.  

 2. 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. 

 

§8. Wózki golfowe typu melex. 

Dopuszczalne jest korzystanie z wózków typu melex tylko dla graczy z kontuzją poświadczoną 
zaświadczeniem lekarskim lub seniorów powyżej 60 roku życia. 

 

 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Rejestracja do turnieju oznacza, że uczestnik turnieju zapoznał się z Regulaminem Turnieju  

i akceptuje jego postanowienia. 

2. Uczestnik turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich           

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do           

współzawodnictwa sportowego. 

3. Każdy uczestnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych            
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Uczestnik wyraża również zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i podobizny  
w materiałach filmowych i zdjęciowych oraz innych, przygotowanych przez organizatora. 


