Regulamin turnieju o Puchar Kapitana Tyskiego Klubu Golfowego
1. Data: 4 listopada (w niedzielę) 2018 r. na polu golfowym Golf Park Mikołów, ul. Golfowa 2.
2. Uprawnieni do gry są członkowie TKG i GPM oraz wszyscy golfiści posiadający status amatora.
3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 62 graczy. Decyduje kolejność zapisów.
4. Zapisani graczy bez opłaconej składki do PZG będą wliczeni do grupy HCP 0,0 – 26,9.
5. Opłata wpisowa do turnieju wynosi:
- 20 JUNIORZY GPM
- 30 JUNIORZY (SPOZA GPM)
- 40 PLN dla członków GPM (z opłaconą składką roczną),
- 80 PLN dla TKG
- 100 PLN DLA POZOSTAŁYCH.
W ramach opłaty wpisowej gracze zostają zaproszeni na królewski bufet śniadaniowy przed rundą oraz lunch po rundzie.
6. Zapisy: sms do Bogdana Uliasza, tel.: 605 415 561 lub email: biuro.golfparkmikolow@gmail.com lub w recepcji klubu GPM,
do godziny 17:00 w przeddzień turnieju lub do wyczerpania wolnych miejsc (62 osoby).
7. Start wspólny, godz. 10.00 (śniadanie od godz. 9.00).
8. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet i juniorów – czerwone.
9. Format turnieju: Stableford brutto na 9 dołkach.
8. W turnieju wręczone będą nagrody rzeczowe (sponsorowane przez : Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy oraz Fundacja im. Ewalda
Kurpasa.
za:









I miejsce Stableford brutto w grupie HCP 0,0-26,9 (narty biegówki)
I miejsce Stableford brutto w grupie HCP 27-54,0 (narty biegówki)
I miejsce Stableford brutto w grupie JUNIORZY (wyjątkowa niespodzianka).

Longest drive kobiet na dołku 5
Longest drive mężczyzn na dołku 1
Nearest the pin (wszyscy) na dołku 8.
10. W razie remisu zadecyduje niższy HCP gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 7- 9
dołku lub w przypadku dalszego remisu: lepszy wynik na 5 - 9 dołku lub w przypadku remisu: lepszy wynik na 3-9 dołku lub w
przypadku dalszego remisu: lepszy wynik na dołku 6.
11. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2016-2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne
zamieszczone na score karcie i ogłoszone przez Komitet.
12. Turniej jest wydarzeniem sportowym. W czasie gry w turnieju obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu.
13. W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4.





Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny.
Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone.
Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone.
14. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości (zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I, część A, punkt 7), meleksów oraz
korzystać z caddiech.
15. Komitet zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie do dnia poprzedzającego turniej oraz prawo do odrzucenia dowolnego
zgłoszenia bez podawania przyczyny.
16. Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Sędzia Główny
– Jacek Lempa.

