Regulamin Rise&Shine Cup
Data:

03.06.2017

Start:

10:00 – Zgodnie z listą startową

Zapisy:

do dnia poprzedzającego turniej do godziny 18:00 lub do zamknięcia listy 60 zawodników

Zawodnicy:

Do turnieju dopuszczeni są członkowie Armada Golf Club oraz wszyscy goście posiadający
status amatora

Wpisowe:

Członkowie AGC –70 zł
Goście – 70 zł + promocyjne GF 130zł
Juniorzy – 70 zł + promocyjne GF 60 zł

Format gry:

Stroke play brutto 18 dołków oraz Stableford netto w grupach handicapowych (+5-16,0 ;
16,1-28,0 ; 28,1-54,0;)

Zasady gry:

Turniej odbywa się na 18 dołkach pola golfowego Srebrne Stawy w Bytomiu.

Tees:

Mężczyźni – żółte tee
Kobiety i juniorzy do lat 12 – czerwone tee

HCP:

Gra odbywa się z całości handicapu dokładnego PZG. W przypadku braku posiadania
aktualnej karty HCP zawodnik gra z HCP = 0. W turnieju będzie zastosowane ograniczenie
HCP dokładnego do 36,0. Wyniki gracz z HCP wyższym liczone będą jak dla graczy HCP
dokładnym 36.

Przepisy:

Turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa obowiązującymi od stycznia 2016
zatwierdzonymi przez R&A Rulet Limited oraz regułami lokalnymi pola golfowego Srebrne
Stawy

Urządenia
Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru
elektroniczne: odległości zgodnie Załącznikiem IV pkt. 4 Reguł Gry w Golfa
Pojazdy:

Zawodnicy mogą korzystać z wózków elektrycznych oraz korzystać ze środków
transportu podczas trwania regulaminowej rundy

Remis:

W przypadku remisu o miejsce I brutto o wyniku zadecyduje dogrywka na dołku nr 9 do
momentu wygrania przez któregoś z zawodników dołka. W przypadku remisu o miejsce
II,II brutto o wyniku zadecyduje wyższy handicap dokładny a w przypadku dalszego
remisu porównanie wyników z ostatnich dołków zawodów w następującej kolejności: 9
ostatnich dołków, 3 ostatnie dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o miejsce I,II,II
netto o wyniku zadecyduje lepszy handicap dokładny a w przypadku dalszego remisu
porównanie wyników z uwzględnieniem handicapu z ostatnich dołków zawodów w
następującej kolejności: 9 ostatnich dołków, 3 ostatnie dołki, ostatni dołek.

Spory:

Spory będą rozstrzygane przez komitet turnieju w sposób sprawiedliwy

Komitet:

Sędzia główny:

Mirosław Nocoń

Przedstawiciel pola:

Jakub Gustaw

Nagrody:

I,II,III Stroke play brutto,
I,II,III miejsce Stableford netto w grupach handicapowych (+5-16,0; 16,1-28,0; 28,1-54,0)
Nagrody w kategoriach brutto i netto przyznawane są rozdzielnie.

Kat. Ranking.:

Stroke play brutto – kat. A ; Turniej Rankingowy PZG
Stableford Netto – kat. B

Wizerunek:

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju
lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie
wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika
Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

