REGULAMIN FINAŁU POLISH MASTERS 2020
Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry
1. Prawo startu w turnieju finałowym w Turnieju Głównym (w grupach HCP )
mają wyłącznie osoby zakwalifikowane podczas eliminacji regionalnych
(pierwsze 5 miejsc w każdej grupie HCP i wyniki równe). Od zasady tej nie ma
wyjątków.
2. Goście zaproszeni przez Sponsorów i organizatorów mają prawo startu
wyłącznie w Turnieju VIP&Guest, która jest rozłączna z podstawowymi
grupami HCP.
3. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia.
Osoby nie spełniające tego kryterium nie będą klasyfikowane.
4. Maksymalny hcp gry wynosi 36. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi
HCP grają z HCP GRY=36.
5. Limit zawodników w turnieju: Limit zawodników w turnieju: W pierwszych
dwóch rundach na każdym polu może wziąć udział maksymalnie 90 graczy.
Do finału zakwalifikuje się po 12 osób ( i wyniki równe) z każdej z grup hcp
Turnieju Głównego oraz po 12 osób z każdej grup hcp w Turnieju VIP&Guest.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób w grupach hcp oraz
limitu Cuta
6. Przystępując do gry, zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP wydany
przez oficjalne władze HCP. W przypadku braku zawodnika w bazie PZG,
zawodnik jest zobowiązany do okazania w dniu startu, stosownego
zaświadczenia wystawionego przez organ prowadzący handicap. Gracze bez
aktywnego i aktualnego, oficjalnego HCP będą grali z hcp=0.
7. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania
przyczyny.
Terminy i Miejsce Turniejów
25 września 2020 – First Warsaw Golf &Country Club i Sobienie Królewskie
Golf&CC
26 września 2020 – First Warsaw Golf &Country Club i Sobienie Królewskie
Golf&CC
27 września 2020 – First Warsaw Golf &Country Club – finał
Kolejność startu na poszczególnych polach zostanie ustalona wg następującego
klucza:

1 Dzień
First Warsaw G&CC – wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach, grupy HCP
[0-10], [10-15], [15-20], [20-25]-*
Sobienie Królewskie G&CC– wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach –
grupa HCP [20-25]* , [25-36] ,VIP&Guests
2 Dzień
Zamiana pól.
First Warsaw G&CC – wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach, grupy HCP
[20-25]*, [25-36], VIP&Guests
Sobienie Królewskie G&CC– wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach,
grupy HCP [0-10], [10-15], [15-20], [20-25]*
* Ostateczne potwierdzenie miejsca gry dla kategorii 20,1-25 HCP zostanie
ogłoszone po 15 września.

3 Dzień
First Warsaw G&CC – runda finałowa dla osób, które przejdą CUT
Zasady Gry
1. Zawody rozgrywane będą w formacie strokeplay netto na 54 (3x18) dołkach
w następujących kategoriach:
Turniej Główny
HCP [0-10]
HCP [10,1-15]
HCP [15,1-20]
HCP [20,1-25]
HCP [25,1-36]

Turniej VIP&Guest::
HCP [0-18]
HCP [18,1-36]

2. Zawodnik startuje w grupie HCP zgodnie ze swoim aktualnym HCP, nie ma
znaczenia grupa, w której zdobył kwalifikację. Na czas trwania turnieju
handicapy zostaną zamrożone i zawodnicy będą rozgrywali do końca turniej w
grupie hcp, w której przystąpili do turnieju finałowego.
W pierwszym dniu turnieju zawodnicy startują w grupie zgodnie ze swoim

aktualnym handicapem na dzień 24 września, godz. 08.00 rano. Jeśli po tym
terminie nastąpi zmiana HCP zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
Komitetu Turniejowego do godziny 18:00 o tym fakcie. Brak przekazania takiej
informacji – skutkujący startem gracza na niewłaściwym dla jego grupy HCP
polu – może skutkować dyskwalifikacją gracza.
3. Po 2 dniach turnieju następuje CUT. CUT dokonywany jest na podstawie
wyników po 2 dniach, osobno w każdej z grup hcp w Turnieju Głównym i w
Turnieju Vip&Guest. W Turnieju Głównym w każdej z grup hcp do ostatniego
dnia rywalizacji kwalifikuje się po 12 zawodników z najlepszymi wynikami plus
wyniki równe. W Turnieju VIP&Guest w każdej z grup hcp do ostatniego dnia
rywalizacji kwalifikuje się po 12 osób z najlepszymi wynikami plus wyniki
równe.

4. Starty z tee:
· kobiety: czerwone
· mężczyźni: żółte
5. Czas startu: starty w dniach turniejowych odbywają się od godziny 09:00
równocześnie z dwóch tee.
6. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany czasu startu,
limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
7. Grupy startowe od rundy drugiej turnieju będą układane według wyników w
poszczególnych grupach hcp.
8. W przypadku równych wyników w dniu finałowym o zwycięstwie wśród
amatorów będzie decydowała reguła “countback”, rozumiana przez ostatnia
runda, ostatnie 9 dołków (9-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki
(16-18), ostatni dołek ( dołek numer 18).
Nagrody, klasyfikacja i opłaty
1. Podczas finału w First Warsaw Golf & Country Club w dniach 27 września
2020 nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc 1 -3 z każdej 5 grup hcp w
Turnieju Głównym oraz 2 zwycięzców (pierwsze miejsca) grup hcp w Turnieju
VIP&Guest.
2. Nagrodą będzie 7 voucherów wyjazdowych lub wartościowe vouchery do proshopu (nagrody wymienne ze względu na sytuację związaną z Covid 19). Nagroda nie
może być przekazana osobie trzeciej – do wyjazdu uprawniony jest tylko
zdobywca nagrody.

3. Podczas każdego z dni turnieju mogą zostać nagrodzeni zwycięzcy
dodatkowych konkursów:
Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka
Longest Drive – najdłuższe uderzenie
Zgłoszenia i Rejestracja
1. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza
uczestnictwa na stronie www.polishmasters.pl
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turnieju finałowym jest
wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem turnieju. Nie wniesienie opłaty w terminie jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w turnieju.
3. Opłata za udział w 3-dniowym turnieju finałowym wynosi dla klubowiczów
obydwu pól 699 zł Dla pozostałych osób opłata wynosi 899 zł. Opłata
obejmuje: grę na polu golfowym, lunch każdego dnia oraz pakiet powitalny na
rozpoczęciu turnieju.
G24 Group Sp. z o.o.
Ul. Żmigrodzka 244 A
51-131 Wrocław
Nr konta Santander: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

Reguły gry
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez
R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet
Organizacyjny Turnieju.
Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami „Fair Play” ,
uczciwości , odnoszeniem się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników ,
dbałości o pole a także do podporządkowania się ogólnym standardom zachowania
wynikającym z Reg.1.2a . Za poważne naruszenie standardów zachowania uważa
się
• Umyślne niszczenie putting greenu
• Zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego
• Rzucanie kijami

• Umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia
• Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka,
Każdy gracz, który rażąco naruszy Reg 1.2a ( Standardy zachowania gracza) może
zostać zdyskwalifikowany po uprzednim , jednorazowym ostrzeżeniu przez sędziego.
Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny
sytuacji ( Reguła 1.2a)
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia Reg 1.2 przez caddiego, karę
ponosi gracz, który go zatrudnia.
Podczas rund turniejowych, obowiązuje zakaz nadużywania - alkoholu na polu w
trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji.
W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany
gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu, do których
się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie
ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z
uczestnictwa w turniejach serii Polish Masters na okres 1 roku.
W turnieju obowiązuje Reg . 21.2 Maximum Score par +5 – Aby poprawić tempo gry
zawodnicy powinni przerwać grę na dołku , gdy ich wynik osiągnie maksimum.
Czas rozpoczęcia gry
Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli
zawodnik stawi się gotowy do gry nie więcej niż 5 minut za późno – gracz otrzymuje
karę główną ( dwa uderzenia) .Jeżeli gracz wystartuje nie więcej niż 5 minut za
wcześnie – gracz otrzymuje karę główną ( dwa uderzenia)
Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
Komitet 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. Pierwsza grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji w
każdym momencie rozgrywania rundy , gdy przekroczy czas określony w Tabeli
Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji
(„out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą
będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas
będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest
ciągle spóźniona lub nie zachowuje swojej pozycji „out of position” w przypadku
braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas bez
ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: 40 sekund na
tee shot , approach shot, chip lub putt. Poza putting green’em czas na uderzenie
rozpoczyna się od momentu , gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na

dojście do piłki , jest jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń. Czas
spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting
greenie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu , gdy zawodnik miał
wystarczającą ilość czasu na podniesienie , oczyszczenie i odłożenie piłki ,
naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięciu naturalnych utrudnień
ruchomych na swojej linii puttowania. Czas spędzony na odczytywaniu linii
puttowania zaliczany jest do czasu na uderzenie . Jeżeli gracz przekroczy ten czas,
będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego
Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest( Reguła 5.6a)
•
•
•

pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: kara główna -dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Gracze mogą grać „ready golf” w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
Jeżeli Komitet Organizacyjny 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. Jeżeli
pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w
czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju
zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund
regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18
dołków), turniej zostanie anulowany.
Natychmiastowe zawieszenie jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry
, wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno wykonać kolejnego
uderzenia , dopóki Komitet nie wznowi gry
Normalne zawieszenie gry ( z powodu zapadających ciemności lub pola nie
nadającego się do gry) Jeżeli Komitet ogłosi normalne zawieszenie gry i to co będzie
dziać się dalej , zależy od tego czy grupa jest pomiędzy dołkami czy też gra na dołku.
Sygnałem do przerwania gry będzie dźwięk syreny:
•
•
•

natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
normalne przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto.
Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez
osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po
zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania
swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników
ponosi gracz. Jeśli zawodnik nie zda swojej karty wyników zgodnie z powyższym
,może zostać zdyskwalifikowany chyba ,że okoliczności dadzą podstawy od
odstąpienia od takiej kary Reguła 3.3b. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń
oznacza „oficjalne ogłoszenie wyników”.

Środki dopingujące
Środki dopingujące są niedozwolone.
Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, pagery) jest zabronione.
Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)
Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas finału jest zabronione za
wyjątkiem osób, które posiadają stosowne zaświadczenia.
Wózki golfowe elektryczne
Wózki elektryczne są dozwolone.
Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię,
nazwisko, mail, telefon) głównym sponsorom cyklu i organizatorowi oraz na
wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,
zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez
upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na
bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w celach promocyjnych,
marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych przez Organizatora lub jednego
ze sponsorów.
Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i
akceptuje jego postanowienia.
Decyzje Komitetu w Turnieju Polish Masters Finał w zakresie interpretacji i
stosowania reguł Gry w Golfa oraz Regulaminu Głównego są ostateczne.
Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Dane osobowe
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Usługodawca informuje, iż: 1. administratorem
danych osobowych jest Usługodawca, tj. G24 Group Sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu 51-131, ul. Żmigrodzka 244A 2. zapisując się do turnieju, uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon) do
celu organizacji turnieju. Przez cel organizacja turnieju rozumie się przypomnienie o
wniesieniu opłaty za udział w turnieju drogą telefoniczną, przygotowanie i
umieszczenie na stronie internetowej Turnieju listy uczestników oraz godzin startów.
W ramach listy uczestników i godziny startu turnieju podane będą jedynie imiona i
nazwiska zawodników. 3. Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, email, telefon) poprzez
przekazanie ich głównym sponsorom cyklu celem przedstawienia oferty. 4. Zapisując
się na turniej uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć w trakcie turnieju i
bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych
przygotowanych przez Organizatora i sponsorów oraz partnerów cyklu. 5. Zapisując
się na turniej uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w
celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych przez organizatora. 6.
Wyrażenie zgód jest dobrowolne. 7. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane
drogą mailową, telefoniczną lub w siedzibie Administratora danych. Odwołanie zgody
nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego. Rejestracja na turniej oznacza, że
zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.
Uzupełnienie zasad podczas epidemii wirusa COVID – 19
1. Zawodnikom zaleca się posiadanie płynu do dezynfekcji rąk
2. Zawodnik jest zobowiązany do wyjmowania piłki z dołka oraz jeśli to
konieczne ustawienia flagi w rękawiczce golfowej. Jeśli zawodnik nie posiada
rękawiczki to jest zobowiązany do dezynfekcji:
• rąk od razu po wyjęciu piłki z dołka lub ustawieniu flagi
• drążka od flagi po jej ustawieniu
3. Zawodnik jest zobowiązany do używania grabi w bunkrach w rękawiczce
golfowej . Jeżeli zawodnik nie posiada rękawiczki to zobowiązany jest do
dezynfekcji :
• rąk od razu po odłożeniu grabi
• drążka od grabi zaraz po ich użyciu
4. Flaga – podczas rozgrywania dołka zaleca się aby flaga pozostawała cały
czas pozostawała w dołku. Zawodnik zobowiązany jest do dotykania flagi w

rękawiczce golfowej . Jeśli zawodnik nie posiada rękawiczki to zobowiązany
jest do dezynfekcji:
• rąk od razu po odłożeniu flagi
• drążka od flagi po jej użyciu

