KOMU GROUP WAGC CHALLENGE
Saadiyat Beach GC – Abu Dhabi, 26.03.2019
Regulamin Turnieju
1.

Komitet Turnieju:
Dyrektor Turnieju – Sławomir Piński
Sędzia zawodów – Krzysztof Góra
Scorerzy – Jacek Hordyjewicz, Piotr Kuśmierek
Przedstawiciel Komu Group – Paweł Muszyński

2.

Reguły gry
Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club
of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi.

3.

Uprawnieni do gry w turnieju:
a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
I. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) Polskiego
Związku Golfa (PZG);
II. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe
związki/federacje golfa, pod warunkiem aktualnego, oficjalnego potierdzenia HCP;
b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
c) ustala się maksymalny limit HCP na 36 (wszyscy HCP więcej niż 36 grają z HCP=36);
e) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek
zgłoszenia bez podania przyczyny;

4.

Format turnieju:
a) na turniej składa się 1 rundy rozegranej w następującym terminie:
26.03.2019 – pole golfowe Saadiyat Beach GC Abu Dhabi
b) w trakcie rozgrywania rund obowiązuje reguła par +5, co oznacza, że zawodnik może
podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli ilość jego uderzeń w trakcie
rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla”
dołek;
c) turniej rozgrywany jest w grupach:
I. Stableford netto grupa hcp 0 – 18
II. Stableford netto grupa hcp 18,1 – 36
III. Stableford netto kobiet
IV. Stableford brutto połączona
V Stableford ¾ netto połączona

d) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć;
Tees:
a. mężczyźni – niebieskie,
b. kobiety – czerwone,
5.

System punktowania klasyfikacji:
a) rundy rozgrywane są w formacie Stableford brutto i Stableford netto z HCP gry ustalonego
na dzień rozgrywania rundy;
b) do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB;
c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco

6.

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
a) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu
wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w
ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności
uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie
(zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne
b) 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 wszystkich graczy w grupie.

7.

Nagrody:
• pierwsze trzy miejsca Stableford połączona netto w kategorii hcp 0 – 18
• pierwsze trzy miejsca Stableford połączona netto w kategorii hcp 18,1 – 36
• pierwsze miejsce Stableford połączona brutto
• pierwsze miejsce Stableford netto w kategorii kobiet
 pierwsze miejsce Stableford ¾ netto połączona
Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii brutto nie mogą być jednocześnie
zwycięzcami w kategoriach netto – w takim przypadku nagrodę otrzyma następny w kolejności
zawodnik.
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii Stableford netto połączonej 0 – 18,0 i 18,1 – 36,0
oraz Stableford ¾ netto połączona awansują do krajowego finału WAGC

8.

9.

Zasady dogrywek w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rundy
W przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o
kolejności zajętych miejsc decyduje countback w następującej kolejności: ostatnie 9, 6, 3, 1
dołek ostatniej rundy. W przypadku, kiedy countback nie rozstrzygnie remisu, o wyższym
miejscu zdecyduje losowanie.
Przerwanie gry – reguła 5-7
Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo do
natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny:
Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast
przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry
przez Komitet.

a) Wznowienie gry następuje po dwóch krótkich sygnałach syreny. Gracze zobowiązani są do
wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

10.

Standardy zachowania graczy
a. Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach gdzie one
występują
b. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady
po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,
c. Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,
d. Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe,
e. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,
f. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,
g. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy.
Kary za złamanie w/w standardów
a.
Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
b.
Drugie złamanie – jeden punkt karny
c.
Trzecie złamanie – dyskwalifikacja

11.

Zdawanie kart wyników


Marker zobowiązany jest zapisywać po każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego
jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych
wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz.



Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez
Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.

12.

Piłki oraz kije golfowe:
Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez
R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

13.

Rejestracja do turnieju
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.

14.

Ceremonia rozdania nagród
Ogłoszenie wyników oraz ceremonia rozdania nagród odbędzie się podczas Gali wręczenia
nagród

15.

Postanowienia dodatkowe:
a) każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach
filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora
Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;
b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie
z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
wydawniczych;
c) organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju
w przygotowywanych przez organizatora Turnieju w publikacjach, ilustracjach, prasie,
książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Turnieju w Internecie.

