Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2016
w dniach 23-24 lipca 2016r w Naterkach

1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska
a) W skład Komitetu Zawodów wchodzą: Rafał Szwejkowski, Dyrektor
Klubu; Kasia Nieciak, Pro; Witold Sikora, Pro; Przedstawiciel
Stowarzyszenia MG&CC Kazimierz Mitukiewicz.
b) Dyrektor Turnieju zostaje powołany przez Komitet Zawodów 7 dni przed
rozpoczęciem turnieju i jest odpowiedzialny za organizację oraz przebieg
turnieju.
c) Sędzią głównym zawodów jest Rafał Szwejkowski, licencjonowany
sędzia PZG, którego decyzje będą ostateczne.
2. Zgłoszenia do turnieju
a) Zgłoszenia zawodników do turnieju w kategorii OPEN przyjmowane są do
20.07.2016 do godziny 15:00.
b) Zgłoszenia do turnieju w kategorii WARMIA MAZURY SENIOR 2016
do 30 czerwca 2016
c) Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są:
1. osobiście w recepcji klubu,
2. telefonicznie (089 513 15 40),
3. przez wysłanie zgłoszenia faxem (089 513 18 00),
4. drogą elektroniczną: recepcja@mazurygolf.pl
3. Format Turnieju:
Turniej rozgrywany będzie w formule Stroke play brutto i Stableford netto.
W ostatecznej klasyfikacji zawodników liczyć się będzie suma wyników z dwóch dni
Turnieju.
Turniej rozegrany zostanie w następujących grupach turniejowych:
a) “Warmia Mazury Senior” - gracze przynależni do jednego z dwóch
klubów Golfowych Warmii i Mazur:
1. Członkowie Stowarzyszenia MG&CC
2. Członkowie Stowarzyszenia SVG&CC
3. Posiadający aktywny HCP EGA
4. Sklasyfikowani jako “Senior” przez Polski Związek Golfa.

b) “Open”- gracze przynależni do innych klubów i stowarzyszeń golfowych
1. Posiadający aktywny HCP EGA
2. Sklasyfikowani jako “Senior” przez Polski Związek Golfa lub
inny akredytowany narodowy związek golfa
4. Klasyfikacja i nagrody
4.1 Klasyfikacja podstawowa dla seniorów (45os) z Warmii i Mazur:
•

Puchary Marszałka dla MISTRZ WARMIA MAZURY GOLF SENIOR
OPEN 2016 w kategoriach:
o Stableford Netto Panów i Pań
o Strokeplay Brutto Panów i Pań

•

Stableford netto :
Puchary za 1, 2, 3 miejsca Stableford Netto w kategoriach
hcp 0-10; 10,1-18; 18,1-27; 27,1-36
Osoba która otrzymała Puchar Marszałka nie otrzymuje
nagrody w kategorii hcp

4.2 Klasyfikacja Open z rozszerzeniem o seniorów z poza Warmii i Mazur:
zwycięzcy strokeplay brutto wśród panów i pań otrzymają
puchary Mistrzów Kategorii Open WARMIA MAZURY GOLF
SENIOR OPEN 2016
Osoba która otrzymała Puchar Marszałka nie otrzymuje
nagrody w kategorii Open.
4.3 Konkurencje dodatkowe
Nagrody za 2 x Longest Drive i 2 x Najbliżej Dołka w
kategoriach panów i pań

5. Opłaty turniejowe
a) Zawodnicy w kategorii “Warmia i Mazury Senior” bez opłat*
Zawodnicy w kategorii “Open” 290 PLN płatną w recepcji Klubu
MG&CC
b) Zawodnicy MG&CC zgłoszeni po terminie wskazanym w pkt.2
200 PLN płatną w recepcji Klubu MG&CC

6. Zamknięcie listy startowej
a) Zamknięcie listy startowej uczestników turnieju następuje 22.07.2016 o
godz. 16.00
b) Zawodnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w turnieju po zamknięciu listy
startowej, zostaną w miarę możliwości dopuszczeni do turnieju tylko za
zgodą Komitetu Zawodów.
7. Handicap Gry:
a) W klasyfikacji netto uznajemy aktywny HCP PZG tylko i wyłącznie gdy
członek ma opłaconą składkę członkowską na bieżący rok. Obowiązkiem
gracza jest upewnienie się czy powyższe wymogi formalne są wypełniony
b) W przypadku gdy gracz legitymuje się HCP prowadzonym przez inną
narodową organizacje golfową, jego obowiązkiem jest dostarczenie
stosownego certyfikatu HCP 14 dni przed startem zawodów. W
przypadku gdy ten wymóg nie będzie dopełniony gracz będzie grał z HCP
= 0. Komitet zawodów nie musi uznać HCP gracza spoza Polskiego
Związku Golfa gdy uzna że HCP nie jest miarodajny.
c) Maksymalny HCP EGA stosowany w turnieju to 36. Gracze posiadający
HCP EGA powyżej 36 będą klasyfikowania z Maksymalnym HCP EGA
36.

8. Losowanie grup startowych
Ogłoszenie listy startowej oraz czasu startu nastąpi w dniu poprzedzającym
turniej o godzinie 18:00. Lista startów dostępna będzie w recepcji klubu i na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej MG&CC.
9. Czas rozpoczęcia gry
Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez
Komitet. Czas startów wyznacza zegar klubowy. Jeżeli zawodnik stawi się
gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku
braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji
wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast
dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
10. Ceremonia rozdania nagród
Ceremonia rozdania nagród odbędzie się podczas uroczystej kolacji po
zakończeniu zawodów w niedzielę 24.07.2016r. po godz. 16.00
W przypadku nieobecności gracza podczas ceremonii rozdania nagród,
nagroda rzeczowa przechodzi na zawodnika zajmującego następne miejsce.
11. Reguły gry:

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez
Royal&Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi
zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów.
12. Piłki
Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście
Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews
13. Powolna gra
Gracz ma obowiązek podnieść piłkę w przypadku, gdy nie uzyska już
punktów Stableford. Powolna gra:
- 1 wykroczenie - ostrzeżenie
- 2 wykroczenie – 2 punkty karne
- 3 wykroczenie - dyskwalifikacja
Gracze mogą zostać zdyskwalifikowani gdy ich flight zakończy grę ponad 30
minut po grupie poprzedzającej ich!!!!!!!
14. Nieprzestrzeganie etykiety
Marker zawodnika, który nie stosuje się do zasad etykiety mówiącej o
dbałości o pole, w szczególności nie poprawianie divotów, pitchmarków oraz
grabienie bun-krów zobowiązany jest go ukarać.
Kary:
- 1 wykroczenie – ostrzeżenie
- 2 wykroczenie – 2 punkty karne
- 3 wykroczenie - dyskwalifikacja
15. 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.

16. Zdawanie kart wyników
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto.
Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji Klubu przez
osobę wskazaną przez Komitet Zawodów w czasie do 10 minut po
zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek
zdawania swoich kart jednocześnie.
17. Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie sprzętu elektronicznego (walkie-talkie, telefony komórkowe,
pagery) w trakcie gry jest zabronione.
18. Używanie odległościomierzy jest dozwolone.

19. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex, EZ-GO)
a) Komitet Zawodów zezwala na używanie samojezdnych wózków
golfowych.
b) Wózki golfowe elektryczne są dozwolone

20. Każdy uczestnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z
późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych i na zasadach tam
określonych w celu: działań marketingowych podejmowanych przez
Organizatora, polegających na wysyłce informacji i oraz maili związanych z
turniejem golfowym, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Uczestnik wyraża również zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i
podobizny w materiałach filmowych i zdjęciowych oraz innych,
przygotowywanych przez organizatora

* sfinansowano z środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

