Duda-Cars 9 CUP
REGULAMIN 2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE
(Cykl Turniejów + Klasyfikacja Generalna)

1. Gracze mają prawo startu w dowolnej liczbie turniejów.
2. Turnieje rozgrywane będą na polach: 9 dołkowym oraz 18 dołkowym Toya Golf
&CCW - 6 turniejów na polu 9H
- 2 turnieje na połowie pola 18H
2. Limit wieku: bez ograniczeń.
3. Limit HCP: brak.
4. Listy startowe umieszczane będą na stronie internetowej Toya Golf oraz na Funpage’u Toya Golf
na Facebook’u w dzień poprzedzający turniej, po godzinie 18:00.
5. Przystępując do gry zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP. Zawodnik bez aktualnego

HCP gra z HCP 0.
6. Gracze niezrzeszeni w Polskim Związku Golfa muszą przedstawić dowód potwierdzający ich
aktualny HCP. W przypadku braku dokumentu gracz rozgrywa rundę z HCP 0.
7. Flight’y 3-4 osobowe ustalane będą przez Organizatorów turnieju.
8. Starty z tee: kobiety: czerwone / mężczyźni: żółte.
9. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed wyznaczonym czasem
startu.

HARMONOGRAM
Edycja I pole 9H - 04 maja (sobota)
Edycja II pole 9H - 2 czerwca (niedziela)
Edycja III – pole 9H - 29 czerwca (sobota)
Edycja IV – pole 18H/1-9 dołek – 4 sierpnia (niedziela)
Edycja V – pole 9H – 18 sierpnia (niedziela)
Edycja VI – pole 9H – 7 września (sobota)
Edycja VII – pole 18H/10-18 dołek ? (?)
Finał – pole 18H/1-9 dołek – 5 październik (sobota)

ZASADY GRY
1. Format: Stableford Netto
2. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmian:
- terminów turniejów,
- zasad lokalnych.
3. Używanie wózków elektrycznych, melexów oraz zatrudnianie caddy’ego – dozwolone
(w wyjątkowych sytuacjach powyższa zasada może ulec zmianie).
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz
według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. SZCZEGÓŁOWY
REGULAMIN: http://pzgolf.pl/rules/
NAGRODY I PUNKTACJA GENERALNA:
1. Turniej składa się z 8 turniejów, w tym 6 na polu 9H oraz 2 na połowie pola 18H.
2. Aby gracz mógł być zakwalifikowany do klasyfikacji generalnej powinien rozegrać
minimum 3 rundy na polu 9H oraz minimum 1 rundę na polu 18H.
3. W klasyfikacji generalnej brane pod uwagę będą 3 najlepsze wyniki gracza uzyskane na polu 9H
plus 1 najlepszy wynik z rundy na polu 18H.
4. W przypadku remisu (suma 4 najlepszych wyników będzie taka sama) decyduje większa ilość
rozegranych turniejów z cyklu. Jeżeli nadal będzie kwestia sporna, ostatecznie decyduje zasada
„countback” z ostatnio zaliczanej rundy z pola 9H do klasyfikacji generalnej gracza.
5. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca z klasyfikacji generalnej*.
6. Dodatkowo po każdym turnieju z cyklu nagradzana będzie osoba z najlepszym wynikiem Stableford
Netto .
*Nagroda jest przeznaczona wyłącznie do wykorzystania przez osobę, którą ją uzyskała.
Obecność zwycięzców nie jest wymagana podczas ceremonii wręczania nagród, niemniej jednak dana
wygrana będzie możliwa do odebrania w recepcji Toya Golf osobiście przez zwycięzcę maksymalnie
do 1 miesiąca od daty Mistrzostw Toya Golf & CCW.

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA
1. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w recepcji Toya Golf, bądź drogą mailową online
najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany turniej maksymalnie do godziny 16:00. Zapisy w
późniejszym terminie nie będą przyjmowane.
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty turniejowej
przed swoim startem opłata turniejowa + opłata Green Fee (adekwatna do posiadanego
członkostwa, bądź dla gości).
-Opłata turniejowa zawiera prowadzenie i organizację turnieju.

3. W przypadku osób, które dwa razy zgłoszą swój udział w turnieju, a mimo to nie stawią się na
starcie bez powiadomienia o tym recepcji, zostaną zdyskwalifikowani z rankingu generalnego, a
także nie będą mieli możliwości dalszego uczestnictwa w cyklu turniejowym.
4. Zapowiedź każdego poszczególnego turnieju będzie umieszczana na stronie
internetowej, Facebook’u oraz bezpośrednio w recepcji Toya Golf tydzień przed
zaplanowanym terminem zawodów.

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującym od 25 maja
2018 roku, biorąc udział w turnieju wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wizerunku poprzez
upublicznianie zdjęć, danych osobowych sponsorom turnieju takich jak imię, nazwisko, telefon czy
też adres mailowy.

Toya Golf & CCW zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym
momencie trwania cyklu turniejów klubowych.

