PlayGolf Advanced 2008
Regulamin Generalny

Postanowienia ogólne
1. KaŜdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów wchodzących w skład
turniejów PlayGolf Advanced.
2. Do turnieju są dopuszczeni gracze, którzy posiadają zieloną kartę, oraz gracze z
HCP 30 i więcej.
3. Limit zawodników w turnieju: 60 graczy.

Terminy i Miejsce Turniejów
a) 30 sierpnia – Modry Las
Zasady Gry
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zawody rozgrywane będą w formacie stableford z całego handicapu na 18 dołkach w
następujących kategoriach: Generalna (wszyscy gracze) HCP 30-36 oraz Zielona Karta
(HCP 54). Oznacza to, iŜ gracze nie muszą kończyć gry na kaŜdym dołku, momencie
kiedy gracz uzyska wynik 8 uderzeń na par 3, 10 uderzeń na par 4 lub 11 na par 5
powinien podnieść piłkę, wpisując sobie kreskę na danym dołku. Gra z całego
handicapu (netto) oznacza iŜ od końcowego wyniku zostanie kaŜdemu graczowi odjęta
ilość uderzeń zaleŜna od wysokości jego hcp.
Starty z tee:
kobiety: czerwone
męŜczyźni: Ŝółte
Turniej będzie rozpoczęty shot-gunem (wszyscy rozpoczynają grę równocześnie na
dołku na który zostali skierowani przez organizatora). JeŜeli będzie więcej niŜ 30
uczestników wtenczas turniej będzie rozpoczęty co 10 min z te wskazanego przez
organizatora.
Limit HCP zawodników: 54
Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz
maksymalnej liczby zawodników.
Grupy startowe będą wyłonione na zasadzie losowania. Grupy startowe będą mieszane
oznacza to, Ŝe przynajmniej w grupie będzie jedna osoba z kartą HCP.
W przypadku równych wyników o zwycięstwie wśród amatorów stableford z całego
handicapu będzie zastosowana reguła "countback".

Nagrody i klasyfikacja
1. Podczas turnieju nagrodzeni zostaną 3 najlepsi amatorzy w kaŜdej z 3 grup
handicapowych .
Pierwsze miejsce – kategoria generalna
Pierwsze miejsce – kategoria hcp 30-36
Drugie
miejsce – kategoria hcp 30-36
Trzecie miejsce – kategoria hcp 30-36
Pierwsze miejsce – kategoria Zielona Karta
Drugie
miejsce – kategoria Zielona Karta
Trzecie miejsce – kategoria Zielona Karta

Zgłoszenia i Rejestracja

1. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju muszą odpowiadać statusowi golfisty amatora.
.
2.Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem tel: (95) 768 99 06
biuro@modrylas.pl oraz przez program PlayGolf kontakt: 500 211 957 lub e-mail :
ewa@playgolf.pl
3.Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty na konto
organizatora turnieju lub w dniu turnieju w recepcji klubu.
Golf24 Sp. z o.o.
UL. Lądecka 14
50-559 Wrocław
Nr konta Bank Millennium 03 1160 2202 0000 0000 7118 8759
Koszty uczestnictwa
1. Klubowicze 60 zł
2. Pozostali 150 zł
3. Klubowicze – Juniorzy 40 zł
4. Pozostali Juniorzy 80 zł

Cena obejmuje grę w turnieju na 18 – dołkach, catering na polu, puchary oraz nagrody.
5. Zamknięcie listy nastąpi dzień przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 13:00.
6. Ostateczna lista startowa uczestników będzie dostępna o na stronie www.playgolf.pl

Reguły gry
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez
R&A Rulet Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet
Organizacyjny Turnieju.
KaŜdy gracz, który raŜąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub uŜywanie
wulgarnych wyraŜeń) moŜe zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym
ostrzeŜeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary moŜe podjąć sędzia na podstawie
własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyŜszego naruszenia etykiety przez caddiego, karę
ponosi gracz, który go zatrudnia.
Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz naduŜywania alkoholu na
polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z
powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz
uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach, do których się zgłosi i zgodnie z
regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia

niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach na okres
2 lat.
Czas rozpoczęcia gry
KaŜdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. JeŜeli
zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w
przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary
dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast
dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
JeŜeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, Ŝe z jakiegokolwiek powodu pole nie
nadaje się do gry lub, Ŝe istnieją powody uniemoŜliwiające grę, moŜe zarządzić
czasowe zawieszenie gry lub uniewaŜnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. JeŜeli
pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie moŜliwe rozegranie 18 dołków w
czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłuŜony, a rezultat turnieju
zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund
regulaminowych. JeŜeli 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. JeŜeli są oni
w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. JeŜeli gracz nie
przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, Ŝe 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

Zdawanie i odbiór kart wyników
Marker zobowiązany jest zapisywać na kaŜdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie
i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę
wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po
zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania
swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi
gracz.
Środki dopingujące
Środki dopingujące są niedozwolone.
UŜywanie sprzętu elektronicznego
UŜywanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery)
jest zabronione.
Dozwolone jest uŜywanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod
warunkiem, Ŝe nie powoduje to opóźnienia gry i Ŝe nie moŜna nimi mierzyć wartości
takich jak róŜnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z
dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są uŜywane podczas
gry.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)
UŜywanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest
zabronione. Komitet Organizacyjny Turnieju moŜe zezwolić na uŜywanie
samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach.
Kara za złamanie reguły: dwa punkty karne za kaŜdy dołek, na którym to nastąpiło;
maksymalna kara podczas jednej rundy: cztery uderzenia. JeŜeli złamanie tej reguły
miało miejsce pomiędzy dwoma dołkami, kara dwóch uderzeń wymierzona jest na
drugim dołku.
Wózki golfowe elektryczne
Wózki elektryczne są dozwolone.
Zmiany regulaminu
Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

