REGULAMIN TURNIEJU ZAKOŃCZENIA SEZONU 2017
21 Październik 2017 r. godz. 10:00 ShotGun
1. Komitet Zawodów
a) W skład Komitetu Zawodów wchodzą: Kapitan Sportowy Klubu, Club Pro,
b) Decyzje Club Pro są ostateczne.
2. Reguły gry
a) Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of
St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi obowiązującymi w PGC.
b) Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju.
3. Zgłoszenia do turnieju
a) Zgłoszenia do turnieju można dokonać:
- online na stronie https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/934/registration
do dnia 20.10.2017 godz. 14:00,
- osobiście w Recepcji Klubu,
- telefonicznie 58 683 71 00, kom. 600 247 248
- elektronicznie pod adresem sekretariat@postolowo.com
b) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20.10.2017 r. do godz 15:00.
c) Z dniem zgłoszenia uczestnik turnieju posiada aktywne Konto Golfisty oraz kartę HCP w Polskim
Związku Golfa – wymóg konieczny do klasyfikacji Stableford Netto.
d) Uczestnicy nie posiadający aktywnej karty HCP w Polskim Związku Golfa będą sklasyfikowani w
rywalizacji Strokeplay Brutto, przy założeniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego w Recepcji Klubu
przed rozpoczęciem turnieju.
4. Opłata turniejowo-cateringowa
a) 60,00 PLN – członkowie PGC
b) 200,00 PLN – pozostali uczestnicy turnieju
5. Ogłoszenie listy startowej nastąpi w dniu poprzedzającym turniej ok. godz. 18:00.
Lista startowa dostępna będzie w recepcji klubu, na https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/934/players
oraz na stronie internetowej www.postolowo.com w zakładce Turnieje.
6. Format gry: klasyfikacja indywidualna stableford netto.
7. Tee:
Mężczyźni – Tee niebieskie
Kobiety – Tee czerwone
8. Klasyfikacje i kategorie nagród
Stableford netto
- I, II, III miejsce, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
Longest drive
- oddzielnie dla kobiet i mężczyzn na dołku nr 10
Nearest to the pin - wspólnie na dołku nr 11

9. Uczestnictwo w turnieju oznacza, że: zawodnik wyraża zgodę na publikację wyników Turnieju
Zakończenia Sezonu na stronach internetowych www.pzgolf.pl, www.golf.com.pl oraz
www.gdanskgolf.pl oraz na publikację wizerunku na fb: Postołowo Golf Club oraz Gdańsk Golf &
Country Club.
10. Ceremonia rozdania nagród
a) Ogłoszenie wyników oraz ceremonia rozdania nagród odbędzie się najpóźniej 60 min. po zakończeniu
gry przez ostatnią grupę zawodników.
11. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
a) Jeżeli Komitet Zawodów stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub istnieją
powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie
wyniki danej rundy.
12. Zdawanie kart wyników
a) Zdawanie kart wyników odbywać się będzie w recepcji klubu w ciągu 10 minut po zakończeniu gry
przez poszczególne drużyny.
13. Zasady dogrywek
W kategorii Stableford Netto obowiązuje zasada countback – lepszy wynik netto w następującej
kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków, 6 dołków, 3 dołki, 2 dołki, 1 dołek.
14. Używanie sprzętu elektronicznego
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.
15. Wózki golfowe samojezdne, caddy
a) Komitet zawodów zezwala na używanie samojezdnych wózków golfowych, typu Melex oraz
elektrycznych wózków golfowych.
b) W trakcie gry dozwolone jest korzystanie z podpowiedzi caddiego.
16. Rejestracja do turnieju
a) Rejestracja do turnieju oznacza że:
- zawodnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
- zawodnik zapoznał się z regulaminem lokalnym pola i akceptuje jego postanowienia.

Komitet Zawodów

