
XVII Edycja Turnieju Golfowego o Brylant A&A 

A&A ARKADIA Pabianice ul. Grota Roweckiego 8A 

2-3.9.2021 r. 

Regulamin Turnieju 

 

1. Komitetu Turniejowy.  

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju oraz Główny Organizator Turnieju. 

Skład Komitetu Turnieju zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. 

2. Uprawnieni do gry w turniejach. 

Amatorzy wg definicji „Golfista amator” zawartej w Regułach Statusu Amatora wydanie 

2016: 

 

a. Zawodnicy  posiadający aktualny handicap klubowy prowadzony dla gry na polu 

golfowym A&A Arkadia 

 

b. Zawodnicy zrzeszeni w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę 

handicapową na dzień rejestracji do turnieju, wydaną przez PZG,  

 

c. Zawodnicy posiadający aktualną kartę handicapową wydaną przez inne niż PZG narodowe 

związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia 

handicapu dostarczonego najpóźniej w dniu treningowym do Biura Zawodów lub wysyłając 

e-mail na adres poczty elektronicznej golf@aia.pl. 

 

Jeśli HCP PZG jest niższy niż HCP klubowy, obowiązuje HCP PZG. Jeśli jest wyższy, obowiązuje 

HCP klubowy. Osoby nieposiadające HCP PZG grają z HCP klubowego. Jeśli nie posiadają ani 

HCP PZG ani HCP klubowego, startują z HCP = 0. 

 

3. Uczestnictwo. 

Zasady dopuszczenia zawodników do turnieju ustala się według następujących kryteriów: 

·         zaproszenie przez organizatora turnieju 

·         rejestracja przez link wysłany przez organizatora  

 

4. Start turnieju, format gry, klasyfikacja,  

Turniej rozgrywany w ciągu dwóch dni turniejowych na 36 dołkach. 

a. Start turnieju w formule Shotgun : 

W czwartek 13.00. 

W piątek 9.00 (wg wyników po pierwszym dniu).  

b. Format gry –  stroke play brutto, stroke play netto,   



c. Klasyfikacja w stroke play netto z całego hcp klubowego prowadzonego dla gry na polu 

golfowym A&A Arkadia lub hcp PZG zgodnie z pkt.2.  

Dla graczy z hcp 36,1 - 54,0 obowiązuje max. ilość uderzeń na dołku 10 (na scorecard 

piszemy 10).  

d. Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – niebieskie (jeżeli są rozstawione na dołku, jeżeli 

nie to tee żółte). 

5. Nagrody 

Nagrody będą przyznawane w kategoriach: 

Stroke play brutto mężczyzn – miejsca 1, 2, 3 

Stroke play brutto kobiet – miejsca 1, 2, 3 

Stroke play netto wspólna - miejsca 1, 2, 3 i 17. 

Kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce 

(od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać 

nagrody za kategorię stroke play netto. W takich przypadkach, nagroda przechodzi na 

następną osobę w klasyfikacji stroke play netto. 

Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii wręczenia nagród w dniu 4 września 

2021 o godz. 16.00. Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie 

wręczona. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania niewręczoną 

nagrodą.  

6. Rozstrzyganie remisów w formacie stroke play. 

a. O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 

wyznaczonych przez Komitet Turnieju. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż 

dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne 

miejsca zajmą zawodnicy według kolejności eliminacji z dogrywki w taki sposób, że im 

później dany Zawodnik zostanie wyeliminowany, tym zajmie wyższe miejsce. W przypadku, 

gdy dwóch lub więcej Zawodników zostanie wyeliminowanych z dogrywki po tym samym 

dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play 

brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola 

ostatniej rundy.  

b. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie „countback”, czyli 

uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-

18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy. Z wyłączeniem sytuacji, kiedy pierwsze trzy 

miejsca wyłonione zostały zgodnie z pkt. a).  

c. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych, 

łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-aequo.  



d. W klasyfikacji stroke play netto, kolejność na liście ustalana jest w następujący sposób: 

niższy handicap, następnie lepszy wynik stroke play netto ostatniej rundy, lepszy wynik na 

dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy. 

 

7. Stosowanie Reguł  

Turniej będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa (obowiązujące od 2019), 

zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet 

Turnieju a przygotowanych według Wzorów Reguł Lokalnych umieszczonych w podręczniku 

Official Guide to the Rules of Golf (wydanie 2019). W przypadkach spornych związanych z 

interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska zatwierdzona i wydana przez R&A Rules 

Limited. Niniejszy regulamin korzysta z procedur wraz z ich numeracją występującą w 

podręczniku Official Guide to the Rules of Golf. 

 

8. Standardy zachowania zawodnika. 

a. Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami „Fair Play”, uczciwości, 

odnoszenia się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników, dbałości o pole, a także 

do podporządkowania się ogólnym standardom zachowania wynikającym z Reguły 1.2a. Za 

poważne naruszenia standardów zachowania uznaje się m.in.:  

- umyślne zniszczenie putting greenu;  

- zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego tj. przestawianie tee markerów lub 

palików granicy pola; 

 - rzucanie kijami; 

 - umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia;  

- używanie wulgarnego lub obraźliwego języka.  

 

b. Każdy zawodnik, który rażąco naruszy standardy zachowania, może zostać 

zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu przez Komitet Turnieju. 

Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Komitet Turnieju na podstawie własnej 

oceny sytuacji (Reguła 1.2a).  

 

c. Zabronione jest używanie urządzeń elektronicznych do komunikowania się na odległość w 

trakcie gry, oprócz kontaktowania się z Komitetem Turnieju.  

 

9. Zawieszenie i wznowienie gry. 

a. Natychmiastowe zawieszenie. Jeśli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, 

wszyscy gracze natychmiast muszą przerwać grę i nie wolno wykonać kolejnego uderzenia, 

dopóki Komitet nie wznowi gry.  

b. Normalne zawieszenie (na przykład z powodu zapadających ciemności lub pola nie 

nadającego się do gry). Jeżeli Komitet ogłosi normalne zawieszenie gry, to co będzie dziać się 

dalej, zależy od tego, czy grupa jest pomiędzy dwoma dołkami, czy też gra na dołku.  

c. Sygnał natychmiastowego zwieszenia gry - Jeden długi sygnał syreny  

d. Sygnał normalnego zatrzymanie gry - trzy następujące po sobie sygnały syreny  

e. Sygnał wznowienia gry - dwa krótkie sygnały syreny 

 



 

10. Karty wyników w stroke play. 

a. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie 

podpisu na karcie ponosi Zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze 

Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od 

zakończenia rundy przez Zawodnika.  

b. Opuszczenie Biura Zawodów przez Zawodnika po oddaniu karty wyników jest uważane za 

zwrócenie karty wyników.  

c. Jeżeli Zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym, może zostać 

zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 

3.3b.  

d. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”. 

 

11. Regulamin konkursu HOLE IN ONE 

a. Konkurs zostanie rozegrany podczas dwudniowego turnieju 2 i 3 września 2021 na polu 

golfowym A&A Arkadia w Pabianicach. 

b. Hole In One obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie (2x9 dołków) w ciągu 

jednej rundy. Konkurs obowiązuje zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu turnieju. 

c. W trakcie trwania całego turnieju każdy z zawodników, ma 36 szans na wygranie nagrody 

w konkursie Hole In One (2 dni turnieju - 4x9 Hole In One). 

d. Nagrodą główną w konkursie jest pierścionek z brylantem. 

e. Na każdym dołku do wygrania jest jedna nagroda główna. 

f. W przypadku trafienia Hole In One na danym dołku przez więcej niż jedną osobę nagroda 

główna wręczona zostanie osobie, która trafi do dołka jako pierwsza. Pozostałym osobom 

wręczone zostaną nagrody pocieszenia. 

12. Regulamin konkursu NEAREST TO THE PIN 

a. Konkurs zostanie rozegrany podczas dwudniowego turnieju 2 i 3 września 2021 na polu 

golfowym A&A Arkadia w Pabianicach. 

b. Nearest to the pin obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie (2x9 dołków) w 

ciągu jednej rundy. W oba dni rozgrywane są odrębne konkursu. Zwycięzcą zostaje gracz, 

który uzyskał najlepszy wynik na danym dołku w ciągu jednego dnia. 

b. Za wygranie nearest to the pin zostaną wręczone nagrody gwarantowane. 

13. Filmowanie i fotografowanie Zawodników.  

a. Każdy Zawodnik uczestniczący w Turnieju golfowym o Brylant wyraża zgodę na bezpłatne 

użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych 

przez A&A lub przez upoważniony przez A&A podmiot.  



b. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku Zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie z 

wizerunku Zawodnika w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz 

wydawniczych.  

c. A&A ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Zawodnika w przygotowywanych 

przez A&A publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo 

nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Zawodnika w Internecie. Udzielone przez Zawodnika 

prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Zawodnika obejmuje w szczególności:  

-  utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku Zawodnika jakąkolwiek techniką,  

- wprowadzania wizerunku Zawodnika do obrotu,  

- wprowadzania wizerunku Zawodnika do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 

i/lub multimedialnej,  

- publicznego udostępniania wizerunku Zawodnika, w tym w Internecie.  

 

14. Dane osobowe  

a. Zawodnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych 

przez siebie danych osobowych przez A&A, w zakresie /imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, 

adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przynależność narodowa, przynależność 

klubowa, aktualny HCP/. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w 

celach statystycznych, marketingowych, podatkowych oraz dla celów współzawodnictwa 

sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową A&A. 

b. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez A&A z siedzibą 

w Łodzi w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Jest świadomy przysługującego mu 

prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.  

 

d. Zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo 

uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim 

przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do A&A bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres golf@aia.pl  

 

e. Zawodnik wyraża zgodę, na podawanie przez A&A informacji o uzyskanych przez niego 

wynikach. Zawodnik wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą 

ogólnodostępne (livescoring).  

 

f. Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych na podstawie rozporządzania RODO.  

 

g. Pouczenie o prawach: Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa 

można zrealizować pisząc do A&A na adres siedziby lub elektronicznie na adres golf@aia.pl. 



 

h. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

15. Postanowienia końcowe:  

a. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Reguły Gry w Golfa oraz 

Regulaminu Turnieju są ostateczne.  

 

b. Zawodnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje 

się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Zawodnika może 

skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.  

 

c. Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do 

poleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.  
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