
 

 

Ogólny Regulamin Turniejów  

Sand Valley Golf Club 2018 

 

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: Czesław Żukowski, Małgorzata Ścisk, Piotr Gwoździński, oraz 

Przewodniczący Komitetu Zawodów - Michał Ścisk. 

3. Decyzje Komitetu Zawodów będą ostateczne. 

4. Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

5. Zapisy do turnieju przez stronę internetową www.sandvalley.pl lub pzgolf.pl lub w recepcji klubu 

6. Limit uczestników – 100 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Komitet Zawodów może zmienić limit 

uczestników. 

7. Gracze startują z aktualnego handicapu. Limit HCP EGA : 36 - gracze posiadający HCP EGA większy niż 

36 startują w turnieju z HCP EGA 36. 

8. Po Turnieju następuje aktualizacja HCP EGA uczestników turnieju. 

9. Wyniki turniejowe 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 

10. Dopuszcza się korzystanie z wózków typu melex oraz wózków elektrycznych. 

http://www.sandvalley.pl/


11. Każda z grup graczy 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 lub przedstawiciela Komitetu 

zawodów. Jeżeli 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 gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on 

uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego lub Komitetu zawodów -  

karą za opóźnianie gry jest:  

I. pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,  

II. drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,  

III. trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja. 

12. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu 

wyznaczonym dla niego przez Komitet Zawodów. Jeżeli zawodnik stawi się na starcie w ciągu 5 minut 

po wyznaczonym czasie startu (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności 

uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast 

dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg 

zegara znajdującego się na miejscu startu lub w recepcji klub. 

13. Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub 

łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest 

dyskwalifikacja zawodnika. 

14.  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.  

15. Uczestnik turnieju ma prawo do odwołania swojego udziału w turnieju z 24 godzinnym 

wyprzedzeniem. Jeśli uczestnik turnieju nie odwoła swojej nieobecności po raz drugi w sezonie i 

nie stawi się na tee time, będzie musiał uiścić pełną opłatę turniejową i opłaty cateringowe za oba 

turnieje. Komisja turniejowa może zwolnić członka z tej opłaty w wyjątkowych losowych 

przypadkach nie stawienia się na turniej, jeśli gracz poinformował recepcję pola o nie stawieniu się 

więcej niż 30 minut przed turniejem.  

16. Komisja turniejowa może zweryfikować wynik gracza na dyskwalifikację jeśli rażąco odbiega on od 

posiadanego przez gracza handicapu zwłaszcza jeżeli gracz przez dłuższy czas nie aktualizował hcp. 



Za rażące odstępstwo uważa się każdy wynik gracza lepszy o 10 uderzeń brutto lub 10 punktów STB 

netto niż bieżący HCP. 

17. Osoba, której zachowanie zostało zgłoszone przez gracza lub grupę graczy jako niezgodne z regułami 

gry w golfa lub etykietą gry otrzyma upomnienie pisemne. W przypadku kiedy gracz naruszy reguły 

lub etykietę gry po raz drugi komisja może zawiesić gracza na dowolną ilość turniejów 

organizowanych lub współorganizowanych przez SVGC. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę 

gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po 

uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Komitet  

Zawodów lub Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się 

powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. 

18. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę:  

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. 

19. Klasyfikacje turniejowe są rozłączne w ten sposób , że klasyfikacja stroke play jest zawsze klasyfikacją 

nadrzędną nad stableford bez względu na ilość miejsc przewidzianych w poszczególnych kategoriach, 

zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski PZG. 

20. Przy układaniu flightów komisja turniejowa ma prawo nie brać się pod uwagę indywidualnych 

próśb graczy o wspólną grę we flighcie. 

21. Gracze mają obowiązek wypełnienia karty wyników razem z sumą uderzeń na obu dziewiątkach oraz 

łączną sumą brutto. 

22. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów: o miejscu we wszystkich kategoriach brutto i netto 

rozstrzyga lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 

dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie. 

23. Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich 

postanowienia. 

24.  Kwestie nierozstrzygnięte przez ten regulamin rozstrzyga komitet zawodów w drodze głosowania. 

 

 

Komitet Zawodów 

 


