Regulamin Zawodów
Citi Handlowy III Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów
Amber Baltic Golf Club
16-18 sierpnia 2019
1.

Uprawnieni do gry w turnieju
a. Zawodnicy, wg ust. 2 pkt a.) Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2019 –
mężczyźni posiadający HCP 24,0 lub niższy oraz kobiety posiadające HCP 32,0 lub niższy.
b. Seniorki i Seniorzy urodzeni w roku 1968 lub wcześniej z opłaconą licencją sportową w PZG
do dnia 15 maja 2019 r. jako członkowie danego klubu macierzystego.
c. W celu zakwalifikowania się do drużyny, zawodnikjest zobowiązany, przed rundą
treningową, uczestniczyć w co najmniej dwóch turniejach rankingowych PZG w 2019 r. lub
być zarejestrowanym w PZG od 2018 r.

2.

Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju
a. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 28 drużyn.
b. Każda drużyna składa się z 6 zawodników.
c. W trakcie trwania turnieju drużynę musireprezentować co najmniej 4 zawodników, w
przeciwnym razie drużyna podlega dyskwalifikacji.
d. Zawodnik, który zostanie zgłoszony do danej drużyny w dniu rejestracji, zostaje do niej
przypisany na czas trwania turnieju.
e. W turnieju wystąpić mogą co najwyżej 2 drużyny reprezentujące dany klub – członka PZG.
Pierwszeństwo uczestnictwa w turnieju mają kluby, które zgłosiły jedną drużynę.
f. Kwalifikacja do turnieju zgłoszonych drużyn nastąpi wg kolejności zarejestrowanych wpłat
oraz zajętego miejsca w Klubowych Mistrzostwach Polski Seniorów w sezonie 2018. Opłatę
wpisową należy dokonać do 2 sierpnia 2019 r.
g. Skład zgłoszonych i opłaconych drużyn należy przekazać na adres poczty elektronicznej
organizacja@pzgolf.pl do 12 sierpnia 2019 r. Kapitan ma prawo do zmiany
osób
2 ze
zgłoszonego, składu drużyny, do godz. 15:00 dnia treningowego.
h. Opłata wpisowa za drużynę wynosi 2250 zł.
i. Rachunek wpłat:
Nazwa rachunku:
Polskie Związek Golfa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Bank:
PKO S.A.
Nr rachunku:
IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684
SWIFT - PKOPPLPW
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Opis wpłaty: „Nazwa Klubu” – opłata wpisowa za Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów
j. Lista zakwalifikowanych klubów ogłoszona będzie na stronie www.polishchampionships.pl
na 2 dni przed datą rozpoczęcia turnieju.
3.

Tee
a. Długość pola dla mężczyzn 5557 metrów – (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
b. Długość pola dla kobiet 5091 metrów – (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

4.

Format turnieju
Turniej trwać będzie 3 dni i zostanie rozgrywany na 54 dołkach (18 dołków dziennie grane
przez każdego wyznaczonego członka drużyny). Do łącznego wyniku drużyny zalicza się sumę
czterech najlepszych wyników stroke play brutto.

3.

Kapitan drużyny
a. Funkcję kapitana drużyny może pełnić wyłącznie członek danego klubu lub członek PGA
Polska.
b. Kapitan każdego dnia turniejowego:
 wyznacza skład 5-osobowej drużyny;
 decyduje o kolejności startu poszczególnych zawodników, co zgłasza nie później niż 30
min od ogłoszenia listy startowej na kolejny dzień;
 wyznacza 1 osobę, która może udzielać porad grającym zawodnikom. Do tej roli może
wyznaczyć własną osobę lub inną osobę będącą członkiem drużyny.

5.

Lista startowa
a. Lista startowa na 1. dzień zawodów jest tworzona według zajętych miejsc w roku 2018
w Klubowych Mistrzostwach Polski Seniorów.
b. Kapitan drużyny do godz. 15:00 15 sierpnia 2019 r. musi zdecydować o kolejności startów
zawodników. Jeżeli kapitan nie przekaże we wskazanym terminie listy startowej, to
zawodnicy zostaną rozstawieni wg. handicapu - od najniższego do najwyższego.
c. Kolejność startów w rundzie drugiej i trzeciej będzie ustalane na podstawie zajmowanego
miejsca przez drużynę:
 16 sierpnia – I runda stroke play
 17 sierpnia – II runda stroke play
 18 sierpnia – III runda stroke play.

6.

Zwycięzcy turnieju
a. Zwycięzcy turnieju Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów otrzymują następujące tytuły:
 I miejsce – Klubowy Mistrz Polski Seniorów,
 II miejsce – I Klubowy Wicemistrz Polski Seniorów,
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 III miejsce – II Klubowy Wicemistrz Polski Seniorów.
b. Dodatkowo w turnieju prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zostaną nagrodzone
pierwsze trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik w formacie stroke play brutto.
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