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REGULAMIN	

BEGINNERS	SERIES	2017	

	

	

§	1.	 Postanowienia	ogólne	

	

1. Organizatorem	Cyklu	jest	Klub	Golfowy	First	Warsaw	Golf	&	Country	Club	Sp.	z	o.o.	

2. Cykl	 zostanie	 rozegrany	 zgodnie	 z	 regułami	R&A	Rules	 Limited	 na	 polu	 golfowym	First	Warsaw	

Golf	w	miejscowości	Rajszew.	

3. Turniej	Golfowy	odbywać	się	będzie	pod	nadzorem	członków	Komitetu	Turnieju	 (zwanego	dalej	

„Komitetem	Turnieju”),	składającego	się	z	przedstawicieli	Klubu:	

a. Elżbieta	Ptasińska	

b. Mariusz	Gaik	

c. Martyn	Proctor	

4. Członkowie	Komitetu	Turnieju	nie	mogą	brać	udziału	w	Turnieju	Golfowym.	Członkowie	Komitetu	

Turnieju	wybiorą	ze	swego	grona	Przewodniczącego	Komitetu	Turnieju.	

5. Komitetowi	 Turnieju	 przysługuje	 wyłączne	 prawo	 interpretowania	 niniejszego	 Regulaminu.	

Uchwały	Komitetu	Turnieju	są	ostateczne.		

6. Komitet	Turnieju	podejmuje	uchwały	większością	głosów.	W	razie	równej	liczby	głosów	przeważa	

głos	Przewodniczącego	Komitetu	Turnieju.	

	

	

§	2.	 Zawodnicy	

	

1. Zawodnikiem	 biorącym	 udział	 w	 Turnieju	 Golfowym	 mają	 prawo	 zostać	 wyłącznie	 gracze	

spełniający	wszystkie	poniższe	kryteria:	

a. zawodnicy	posiadający	status	amatora	w	zakresie	gry	w	golfa,	

b. zawodnicy	posiadający	 handicap	 gry	w	 golfa	 („HCP”)	w	 przedziale	 od	 30.0	 do	 54.0	 oraz	

Zawodnicy	posiadający	Zieloną	Kartę.	

	

§	3	a.	 Reguły	i	etykieta	gry	w	golfa	
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1. Turniej	Golfowy	będzie	rozgrywany	zgodnie	z	Regułami	Gry	w	Golfa	zatwierdzonymi	przez	R&A	

Rules	Limited	oraz	według	Reguł	Lokalnych	zatwierdzonych	przez	Komitet	Turnieju.	

2. Każdy	 zawodnik,	 który	 rażąco	 naruszy	 etykietę	 gry	 (rzucanie	 kijami	 lub	 używanie	wulgarnych	

wyrażeń)	może	zostać	zdyskwalifikowany	po	uprzednim,	jednorazowym	ostrzeżeniu.	Decyzję	o	

zastosowaniu	takiej	kary	może	podjąć	sędzia	na	podstawie	własnej	oceny	sytuacji	(Reg.	33-7).	

3. W	razie	dopuszczenia	się	powyższego	naruszenia	etykiety	przez	caddiego	karę	ponosi	zawodnik,	

który	go	zatrudnia.	

4. Podczas	 rund	 turniejowych	 obowiązuje	 absolutny	 zakaz	 nadużywania	 alkoholu	 na	 polu	 w	

trakcie	rozgrywania	rundy	pod	karą	dyskwalifikacji.	

	

§	3	b.	 Kije	oraz	piłki	golfowe	

	

1. Kije	oraz	piłki	golfowe	używane	w	turnieju,	muszą	być	dopuszczone	do	rozgrywek	amatorskich	
przez	R&A:	http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment-Search/Conforming-Drivers.aspx	

	

§	3	c.		 Sprzęt	elektroniczny	

	

2. Używanie	krótkofalówek,	telefonów	komórkowych	oraz	pagerów	w	trakcie	gry	jest	zabronione.	

Używanie	 telefonów	 komórkowych	 jest	 dozwolone	 wyłącznie	 w	 celu	 skontaktowania	 się	 z	

sędzią	lub	Komitetem	Turniejowym	

2. Dozwolone	jest	używanie	elektronicznych	urządzeń	do	pomiaru	odległości,	pod	warunkiem,	że	

nie	 można	 nimi	 mierzyć	 takich	 wartości	 jak:	 różnice	 wysokości,	 temperatura,	 prędkość	 i	

kierunek	wiatru.	Urządzenia	z	dodatkowymi	opcjami	są	zabronione,	nawet	jeśli	nie	są	używane	

podczas	gry	(Reg.	14-3).	

	

§	4.	 Format	turnieju,	klasyfikacje,	tee	

	

1. Cykl	obejmuje	12	turniejów	rozgrywanych	na	9	dołkach	oraz	finał	rozgrywany	na	18	dołkach.	

2. Tee	(z	uwzględnieniem	zmian	długości	dozwolonych	przez	EGA):	

a. mężczyźni	–	żółte,	

b. kobiety	i	juniorzy	do	lat	12	–	czerwone.	

3.		 Zapisywanie	wyników	-	po	osiągnięciu	wyniku	PAR	+5	lub	więcej	-	podnosimy	piłkę	i	zapisujemy	

wynik	PAR	+5	lub	„X”	i	przechodzimy	dalej.	
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§	5.	 Czas	rozpoczęcia	gry	i	grupy	startowe	

	

1. Każdy	 z	 zawodników	 powinien	 być	 gotowy	 do	 rozpoczęcia	 gry	 w	 miejscu	 startu	 dla	 niego	

wyznaczonym	przez	Komitetu	Turniejowy,	5	(pięć)	minut	przed	czasem	startu	wyznaczonym	dla	

niego	przez	Komitet	Turnieju.	Jeżeli	zawodnik	stawi	się	gotowy	do	gry	w	ciągu	5	(pięciu)	minut	

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

uzasadniających	 niezastosowanie	 kary	 dyskwalifikacji,	 karą	 za	 nierozpoczęcie	 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.	

2. Zawodnik	 musi	 ukończyć	 rundę	 w	 tej	 samej	 grupie	 startowej,	 w	 jakiej	 rundę	 rozpoczął.	

Samowolna	zmiana	 lub	 łączenie	grup	startowych	przez	zawodników	są	niedozwolone.	Karą	za	

złamanie	niniejszej	reguły	jest	dyskwalifikacja	(Reg.	6-2	b).	

	

§	6.	 Zawieszenie	gry	z	powodu	niebezpiecznej	sytuacji	(uwaga	do	Reg.	6-8b)	

	

1. Komitet	 Turnieju	 w	 potencjalnie	 niebezpiecznych	 warunkach	może	 ogłosić	 przerwanie	 gry	 w	

następujący	sposób:	

a. natychmiastowe	przerwanie	gry	(jeden	długi	sygnał	syreny):	

Jeżeli	 zawodnicy	 znajdują	 się	 między	 dołkami,	 nie	 wolno	 im	 rozpocząć	 gry	 do	 czasu	

wznowienia	 jej	przez	Komitet	 Turnieju.	 Jeżeli	 zawodnicy	 są	w	 trakcie	 rozgrywania	dołka,	

muszą	 niezwłocznie	 przerwać	 grę	 i	 postąpić	 zgodnie	 z	 Reg.	 6-8.c.	 Jeżeli	 zawodnik	 nie	

przerwie	 gry	 natychmiast,	 zostanie	 zdyskwalifikowany,	 chyba,	 że	 okoliczności	 dadzą	

podstawy	do	odstąpienia	od	takiej	kary,	zgodnie	z	Reg.	33-7.	

b. przerwanie	gry	(trzy	następujące	po	sobie	sygnały	syreny):	

Jeżeli	 zawodnicy	 znajdują	 się	 między	 dołkami,	 nie	 wolno	 im	 rozpocząć	 gry	 do	 czasu	

wznowienia	 jej	przez	Komitet	 Turnieju.	 Jeżeli	 zawodnicy	 są	w	 trakcie	 rozgrywania	dołka,	

mogą	 przerwać	 grę	 natychmiast	 lub	 kontynuować	 ją,	 pod	 warunkiem,	 ze	 zrobią	 to	 bez	

opóźniania.	Jeżeli	zdecydują	się	na	kontynuowanie	gry	danego	dołka,	mogą	ją	przerwać	w	

dowolnym	 momencie	 przed	 zakończeniem	 dołka,	 zgodnie	 z	 Reg.6-8.c.	 W	 każdym	

przypadku	gra	musi	być	przerwana	po	zakończeniu	danego	dołka.	

c. wznowienie	gry	(dwa	krótkie	sygnały	syreny):	

Gracze	muszą	wznowić	grę,	gdy	Komitet	Turnieju	ogłosi	jej	wznowienie.	

	

§	7.	 Zwycięzcy	Cyklu	oraz	poszczególnych	rund	turniejowych,	ranking	
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1. W	każdym		poszczególnym	turnieju	zostaną	przyznane	następujące	miejsca	(Stableford	Netto):	

a. Stableford		Netto	za	1	miejsce	

b. Stableford		Netto	za	2	miejsce	

c. Stableford		Netto	za	3	miejsce	

2. Ranking	Cyklu	Beginners	Series	2017	prowadzony	będzie	wg	następujących	zasad:		

a. jeden	punkt	stableford	=	jeden	punkt	rankingowy		

b. do	ostatecznej	klasyfikacji	brane	są	pod	uwagę	wyniki	z	8	najlepszych	rund		

c. jeżeli	zawodnik	wziął	udział	w	mniejszej	ilości	rund	niż	8	to	brane	są	pod	uwagę	wszystkie	

jego	wyniki.	

3. Countback	 -	 przypadku	 osiągnięcia	 takich	 samych	 wyników	 przez	 zawodników,	 zarówno	 w	

poszczególnych	rundach,	o	kolejności	zadecyduje	następujący	countback:		

-	lepsze	ostatnie	6	dołków,	a	w	przypadku	braku	rozstrzygnięcia:	

-	lepsze	ostatnie	3	dołki,	a	w	przypadku	braku	rozstrzygnięcia:	

-	lepszy	ostatni	dołek.	

	

§	8.	 Wózki	golfowe	elektryczne,	melexy	

	

1. Wózki	elektryczne	oraz	melexy	są	dozwolone.	

	

§	9.	 Caddies	

	

1. Każdy	zawodnik	może	mieć	jednego	caddiego	w	danym	czasie	(reguła	6-4).	

2. Karą	za	złamanie	powyższej	zasady	jest:	

a. w	przypadku	pierwszego	wykroczenia:	dwa	uderzenia	karne	(Reg.	8-1.),	

b. w	przypadku	drugiego	wykroczenia:	dyskwalifikacja	(Reg.	33-7).	

	

§	10.	 Zmiany	w	regulaminie	Turnieju	Golfowego	

	

1. Organizator	 Konkursu	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 regulaminu	 w	 każdym	 czasie	 przed	

rozpoczęciem	pierwszej	rundy	Turnieju	Golfowego.		

2. Zmiany	 regulaminu	 podjęte	 tuż	 przed	 rozpoczęciem	 Turnieju	 będą	 publikowane	 w	 Centrum	

Turniejowym	oraz	ogłaszane	zawodnikom	przez	Komitet	Turnieju.	


