
 

REGULAMIN 

 

POZNAŃSKA LIGA GOLFA 

 

 

1. Poznańska Liga Golfa jest cyklem 10 turniejów rozgrywanych na Polu 

Golfowym w Trzaskowie. Turnieje te rozgrywane będą w wybrane 

czwartki, w terminie podanym przez organizatora. 

 

2. Godzina oraz data kolejnego turnieju muszą zostać ustalone 

najpóźniej w dniu turnieju poprzedzającego. 

 

3. Ukończenie co najmniej 6 turniejów jest warunkiem koniecznym ujęcia 

uczestnika w klasyfikacji końcowej. 

 

4. Do klasyfikacji końcowej uwzględnione zostaną wyniki netto i brutto z 

najlepszych 6 rund. 

 

5. Turniejem kończącym cykl Poznańskiej Ligi Golfa jest turniej nr 10, 

podczas którego wręczone zostaną nagrody główne na podstawie 

klasyfikacji końcowej. 

 

6. Format gry:  

 

Stroke play brutto oraz netto (1/4 oficjalnego HCP PZG oraz HCP 14 

dla ZK).  

 

7. Ilość dołków: 18 (3x6), może zostać skrócona decyzją organizatora 

turnieju, np. ze względu na warunki zewnętrzne. 

 

8. Reguły dodatkowe: ze względu na tempo gry maksymalna ilość 

uderzeń na dołku wynosi 8. W przypadku niezakończenia dołka w 8 

uderzeniach za wynik końcowy na dołku przyjmowane jest 9 

uderzeń brutto. 

 

9. Uprawnieni do gry: turniej otwarty. Brak limitu HCP.  Osoby nie 

posiadające oficjalnego aktywnego HCP Polskiego Związku Golfa 

i/lub innej oficjalnej federacji grają z HCP "0". Gracze posiadający 

zieloną Kartę grają z HCP 14. 

 



10.  Tee: 

a) ŻÓŁTE - Mężczyźni  

 

b) CZERWONE - Kobiety oraz Juniorzy do lat 12 

 

11.   Reguły: 

 

Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku 

Golfa oraz Reguł Lokalnych. Dopuszcza się korzystanie z dalmierzów, 

ale bez lub wyłączoną funkcją slope. 

W przypadku remisu dla osób zajmujących miejsca 1-3 (podczas 

każdej z rund oraz klasyfikacji końcowej), dla których przewidywane 

są nagrody, zawodnicy będą brali udział w dogrywce (sudden death) 

na dołku nr 2. 

Kategorie są rozłączne co oznacza, że gracz może odebrać nagrodę 

tylko w jednej kategorii. Brutto jest kategorią główną. 

12. Sędzią turnieju będzie osoba wyznaczona przez organizatora.  

 

13. Runda treningowa może się odbyć do godziny 16:00 

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godziny 

turnieju. 

 

Postanowienia dodatkowe: 

  

a) 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. 



b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje 

wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach 

promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek 

uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju 

publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma 

prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w 

Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: 

 utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju 

jakąkolwiek techniką, 

 wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu, 

 wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 

i/lub multimedialnej, 

 publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania 

badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i 

oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego. 

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie 

danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, 

marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów 

związanych z działalnością statutową. 

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Trzaskowo Golf Club sp. 

zo.o. Trzaskowo 4 62-005 Trzaskowo 



g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy 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 

Trzaskowo Golf Club sp. zo.o. bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres biuro@trzaskowogolfclub.pl 

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Trzaskowo Golf 

Club sp. zo.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik 

Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą 

ogólnodostępne (livescoring). 

  

Organizator i Komitet Turniejowy zastrzegają sobie prawo do zmian w 

regulaminie ogólnym jak i regulaminie poszczególnych turniejów. 

 

 

 

 


