
 

 

 

 

Regulamin Ogólny Turniejów 

1. Reguły i etykieta gry w golfa: 

• turnieje na Polu Golfowym Zawarcie rozgrywane są zgodnie z Regułami Gry w Golfa 

zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego 

Zawarcie; 

• każdy zawodnik w sposób rażący naruszający etykietę, np. poprzez rzucanie kijami, 

wulgaryzmy, niesportowe zachowanie itp. Może zostać zdyskwalifikowany, po uprzednim 

ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Komitet Turnieju na 

podstawie oceny sytuacji. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety 

przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. 

• wprowadza się zastosowanie Zmodyfikowanych Reguł Gry w Golfa dla Graczy  

z Niepełnosprawnościami 

2. Uprawnieni do gry: 

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Gry w Golfa R&A Rules Limited: 

• zawodnicy z aktualną na dzień rejestracji do turnieju kartą handicapową (HCP) Polskiego 

Związku Golfa; 

• zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki 

/ federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP; 

• zawodnicy nieposiadający potwierdzenia HCP startują z HCP = 0. Wyjątkiem są turnieje, 

w których udział nie ma wpływu na zmianę HCP, a w szczególności rozgrywki w formacie 

texas scramble czy match play. Ewentualne przyznanie HCP graczom bez potwierdzonego 

HCP ustala regulamin szczegółowy danego turnieju; 

• ewentualny limit HCP ustala szczegółowy regulamin turnieju. W przypadku ustalenia 

górnego limitu HCP, wszyscy gracze z HCP wyższym niż ustalony, grają z HCP 

maksymalnym dla turnieju. 

3. Zgłoszenia, listy startowe: 

• zgłoszenia do turniejów przyjmowane są w recepcji Pola Golfowego Zawarcie. Można ich 

dokonywać osobiście, drogą mailowa (biuro@golfzawarcie.pl), telefonicznie 

(603 630 710) lub przez formularz rejestracyjny Polskiego Związku Golfa; 

• zgłoszenia przyjmowane są do godz. 15:00 dnia poprzedzającego zawody; 

• ogłoszenie listy startowej nastąpi do godz. 19:00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

zawodów; 

• wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do podporządkowania się 

harmonogramowi gry obowiązującemu w danym turnieju. Komitet Turnieju może, ale 

nie musi brać pod uwagę indywidualnych oczekiwań zawodników związanych z czasem 

gry. 

4. Czas rozpoczęcia gry, grupy startowe: 
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• każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem 

startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik 

stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu, karą za 

nierozpoczęcie gry o czasie będzie utrata pierwszego dołka w match play lub kara główna 

zastosowana dla pierwszego dołka w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik 

przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie, zostanie 

zdyskwalifikowany. Oficjalny start mierzony jest według zegara znajdującego się na 

miejscu startu; 

• zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. 

Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników jest niedozwolona. 

Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5-4b). 

5. Opóźnianie gry, wolne tempo gry: 

• komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część; 

• każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy 

poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji w przypadku, 

gdy różnica czasu pomiędzy nią a grupą poprzedzającą będzie większa, niż różnica czasu 

na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. 

Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest nadal spóźniona, grupie będzie mierzony 

czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć 40 sekund. 

Jeżeli którykolwiek z tych graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za 

opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego; 

• karą za opóźnianie gry jest: 

- pierwsze wykroczenie – jedno uderzenie karne 

- drugie wykroczenie – kara główna 

- trzecie wykroczenie – dyskwalifikacja. 

6. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę: 

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. 

7. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji: 

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry  

w następujący sposób: 

• 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. 5-7b. Jeżeli zawodnik nie 

przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba że  okoliczności dadzą 

podstawy do odstąpienia od takiej kary; 

• 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, że zrobią to bez 

opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry  na danym dołku, mogą ją 

przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5-7b.  

W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka. 



• wznowienie gry – dwa krótkie sygnały syreny: 

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry gdy Komitet Turnieju ogłosi jej 

wznowienie. Karą za opóźnienie przy wznowieniu gry jest dyskwalifikacja – Reguła 5-7c. 

8. Zdawanie kart wyników: 

• marker zobowiązany jest zapisywać na 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 

zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet 

Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy; 

• jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać 

zdyskwalifikowany, zgodnie z regułą 3.3b, chyba że okoliczności dadzą podstawy do 

odstąpienia od takiej kary. 

9. Rozstrzyganie remisów: 

W przypadku remisów, które nie zostaną automatycznie rozstrzygnięte przez system Eagle 2 

PZG oraz w przypadku łączonych formatów gry remisy będą przeliczane countbackiem: lepsza 

suma strokeplay brutto na ostatnich 9, 6, 3 i ostatnim dołku, chyba że regulamin szczegółowy 

turnieju mówi inaczej. 

10. Piłki oraz kije golfowe: 

Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez 

R&A Rules Limited (http://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/Equipment-

Explorer). 

11. Reklamy sponsorów i inne: 

• informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie 

zawodników dostępne są na stronie PZG w zakładce http://pzgolf.pl/status-amatora/  

oraz na oficjalnej stronie internetowej R&A; 

• jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam 

normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej 

zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może 

podlegać karze dyskwalifikacji. 

12. Sprzęt elektroniczny: 

• używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest 

zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu 

skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju; 

• dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości  

i kierunku. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub 

pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia 

terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija), narusza Reg. 4-3, za co karą jest 

strata dołka w match play lub kara główna w stroke play. Następne naruszenie powyższej 

reguły skutkuje dyskwalifikacją. 

13. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie: 

• gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas 

trwania turnieju, chyba że Komitet Turnieju zadecyduje inaczej; 

• wózki elektryczne są dozwolone; 

• każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 10-3). 

14. Stan zdrowia Zawodnika 
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• Zawodnik oświadcza, że znany jest mu obowiązek posiadania badań lekarskich 

wynikający z prawa powszechnie obowiązującego i oświadcza, że jest zdolny z uwagi na 

stan zdrowia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym; 

• Zawodnik oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie pozwalające na 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz w turniejach golfowych. 

15. Postanowienia dodatkowe: 

• każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne użycie swego wizerunku  

w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez 

organizatora turnieju lub przez upoważniony przez organizatora turnieju podmiot; 

• zgoda na nieodpłatne użycie wizerunku uczestnika turnieju obejmuje wielokrotne 

korzystanie z wizerunku uczestnika turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, 

reklamowych oraz wydawniczych; 

• organizator turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika 

turnieju w przygotowanych przez organizatora turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, 

książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek 

uczestnika turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika turnieju prawo do 

nieodpłatnego wykorzystywania jego wizerunku obejmuje w szczególności: 

- utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika turnieju jakąkolwiek techniką, 

- wprowadzania uczestnika turnieju do obrotu, 

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

- publicznego udostępniania uczestnika turnieju, w tym w Internecie. 

• uczestnik turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie 

przekazanych przez siebie danych osobowych. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na 

wykorzystywanie jego danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych oraz 

dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością Pola 

Golfowego Zawarcie. Administratorem w/w danych osobowych jest Inneko Sp. z o.o.  

z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199394. 

16. Postanowienia końcowe: 

• rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem Ogólnym 

Turniejów rozgrywanych na Polu Golfowym Zawarcie i regulaminem szczegółowym 

danego turnieju i akceptuje ich postanowienia; 

• Komitet Turnieju jest jedynym organem uprawnionym do arbitrażu sporów oraz uwzglę-

dniania ewentualnych skarg; 

• wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub spraw z nim związanych powinny być 

zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

biuro@golfzawarcie.pl ; 

• decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji regulaminów turniejów oraz 

stosowania reguł gry w golfa są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; 

• skład Komitetu Turnieju ogłaszany jest w regulaminie szczegółowym poszczególnych 

zawodów. 
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