REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI FIRM – EDYCJA WIOSNA 2020
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE:
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Organizatorem rozgrywek Ligi Firm jest Fundacja Arkadia Sztuka i Golf.
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: Prezes Fundacji Arkadia Sztuka i Golf,
Prezes Klubu A&A Golf Club, Kapitanowie drużyn biorących udział w Lidze Firm.
Edycja wiosna 2020 zaczyna się 16 czerwca 2020.
Rozgrywki Ligi Firm – edycja wiosna 2020 odbywają się w każdy wtorek od godz. 16.00
na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach, na 9 dołkach.
Flighty będą wypuszczane na pole w godzinach od 16.00-18.00 przy zachowaniu
minimum 2 osób każda z innej drużyny.
Format rozgrywek: Stableford netto – HCP klubowe. Zawodnicy, którzy nie posiadają
HCP klubowego, startują z HCP PZG. W przypadku braku obu, startują z HCP=54.
Zawodnikami mogącymi brać udział w rozgrywkach Ligi Firm są wszyscy pracownicy
zatrudnieni w danej firmie na podstawie stosownej umowy (umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło), kontrahenci oraz przyjaciele danej firmy.
Drużyna z danej firmy może liczyć od 1 do 6 zawodników, przy czym do wyniku
końcowego brane będą 2 najlepsze wyniki zawodników danej drużyny w każdej
rozgrywce.
Kapitan każdej drużyny może zgłosić 2 rezerwowych graczy i nie może dokonywać
zamiany zgłoszonych graczy przez dany cykl rozgrywek.
Składy drużyn zgłoszone do rozgrywek Ligi Firm nie mogą być zmieniane w trakcie jej
trwania, z zastrzeżeniem, że drużyny, które zgłosiły mniej niż 6 zawodników, mogą w
trakcie trwania ligi uzupełnić składy do 6 zawodników plus 2 rezerwowych.
Firmy, które chcą zgłosić do udziału w lidze więcej niż 6 zawodników. mogą zgłosić do
udziału kolejną drużynę, z zastrzeżeniem, że jedna drużyna nie może liczyć więcej niż 6
zawodników.
Zawodnicy zgłoszeni do składu drużyny danej firmy nie mogą w trakcie trwania ligi
występować w składzie innej drużyny.
Do klasyfikacji generalnej brane będzie 75% najlepszych wyników drużyn z całej serii
rozgrywek. W przypadku remisu o zajęciu wyższego miejsca zadecyduje niższy średni
współczynnik HCP drużyny, liczony z HCP zawodników drużyny wg stanu na dzień
rozpoczęcia ligi.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny (miejsca I, II, III).
Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach Ligi Firm muszą stawić się na polu
golfowym A&A Arkadia najpóźniej na 10 min. przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszelkie spory dotyczące rozgrywek rozstrzygać będzie Komitet Organizacyjny.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek drużyn uczestniczących w lidze, Komitet
Organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

2) REGUŁY ROZGRYWEK:
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Liga Firm rozgrywana będzie zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez
R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet
Organizacyjny.
W zawodach biorą udział posiadacze kart VIP oraz zaproszeni przez nich goście.
W trakcie rozgrywek obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed rozgrywkami można
trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu.
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Każdy zawodnik, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie
wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym
ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie
własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi
zawodnik, który go zatrudnia.
Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet
Organizacyjny. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po
wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające
niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nierozpoczęcie gry
o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto.
Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi zawodnik.
Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod
warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości
takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z
dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi
zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do naprawy śladów po uderzeniach piłki na greenie
oraz do naprawy divotów na polu.
Na greenie można używać wyłącznie puttera.
W rozgrywkach zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą
dyskwalifikacji.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany ilości i daty
rozgrywek oraz, jeżeli to będzie konieczne, Reguł Lokalnych czy formatu rozgrywek.
Protest może być zgłaszany przez zawodników/drużyny do 15 minut po zakończeniu
rozgrywek.

