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Regulamin Turniejów 
Cyklu Królewskiego Dom Volvo 2019 

 

Miejsca i terminy Turniejów:  

1. Sobienie Królewskie G&CC – 28 kwietnia 2019 

2. First Warsaw Golf – 2 czerwca 2019 

3. Sand Valley – 30 czerwca 2019 

4. First Warsaw Golf (dwudniowy Finał Cyklu) – 10-11 sierpnia 2019 

 

Kategorie rozgrywek w poszczególnych turniejach: 

Kategoria  HCP Gracze  Punktacja Nagradzani 

Open 0-36 wszyscy Stroke Play brutto 1 gracz 

Grupa HCP 1 0-18,4 wszyscy Stableford netto 3 graczy 

Grupa HCP 2 18,5-26,4 wszyscy Stableford netto 3 graczy 

Grupa HCP 3 26,5-36 wszyscy Stableford netto 3 graczy 

Grupa HCP 4 37-54 wszyscy Stableford netto 1 gracz 

Best Master Senior 0-54 Master Seniorzy - członkowie RGCW  Stroke Play netto 1 gracz 

Best Lady 0-54 Kobiety - członkinie RGCW Stroke Play netto 1 gracz 

 

Zgłoszenia: recepcja Pola, na którym rozgrywany jest Turniej; 
 strona internetowa: www.royalgolf.org  

 termin zgłoszeń upływa w przeddzień Turnieju o godz. 12:00 

Komitet: Dyrektor Cyklu, Przedstawiciel Pola, Sędzia  

Reguły rozgrywania Turnieju 

1. Uprawnieni do gry są wszyscy gracze zarejestrowani i posiadający aktywny handicap w systemie 
Eagle2 PZG.  

2. Wyniki w kategorii „Open” liczone są według punktacji Stroke Play brutto. W tej kategorii 

klasyfikowani są gracze z handicapem EGA 0 – 36. 

3. Wyniki w kategoriach „Grupa HCP 1”, „Grupa HCP 2”, „Grupa HCP 3” i „Grupa HCP 4” liczone są 
według punktacji Stableford netto przy uwzględnieniu pełnego handicapu. W tych kategoriach 
klasyfikowani są uczestnicy z handicapem EGA w zakresie poszczególnych kategorii. 

4. Wyniki w kategoriach „Best Lady” i „Best Master Senior” liczone są według punktacji Stroke Play 
netto przy uwzględnieniu pełnego handicapu gry.  

5. Zawodnik, który otrzymuje nagrodę w kategorii „Open” nie jest nagradzany w kategoriach ”Grupa 

HCP 1-4”, natomiast otrzymuje odpowiednie Punkty Rankingowe zgodnie z Regulaminem Punktowym 
Cyklu.  

6. Mężczyźni grają z żółtych, a kobiety oraz Młodzicy i Dzieci (wg definicji wiekowej PZG) – z 
czerwonych tee. Wyjątek stanowi Turniej III, rozgrywany na polu Sand Valley, gdzie mężczyźni grają 
z zielonych, a kobiety oraz Młodzicy i Dzieci – z białych-kobiecych tee. 
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7. Komitet Turniejowy w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany zakresu wartości handicapów 
poszczególnych Grup HCP oraz wprowadzenia limitu liczby uczestników. 

8. Turniej rozgrywany jest wg obowiązujących Reguł Gry w Golfa zatwierdzonych przez R&A Rules 

Limited oraz wg Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turniejowy. W razie wątpliwości 
związanych z zastosowaniem reguł golfowych gracz powinien zagrać piłkę prowizoryczną, dokończyć 
dołek dwoma piłkami zapisując obydwa wyniki, a sytuację wyjaśnić z Komitetem Turniejowym 
podczas oddawania karty wyników. 

9. W przypadku remisu wynik ustalany jest w oparciu o regułę countback, tzn. lepszy wynik częściowy w 

następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków (10-18), ostatnie 6 dołków (13-18), 
ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni 18 dołek. Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu o wyższym 
miejscu decyduje niższy handicap EGA w dniu rozpoczęcia turnieju. 

10. Po opublikowaniu listy startowej pod rygorem dyskwalifikacji niedozwolone są zmiany składu i 
kolejności startu grup. W przypadku rezygnacji zawodników i pozostania w grupie tylko jednej osoby 
decyzje obejmujące konieczne zamiany podejmuje wyłącznie Komitet. 

11. Każda z grup musi zachowywać prawidłowe tempo gry i swoją pozycję na polu w stosunku do grupy 

poprzedzającej. W przypadkach stwierdzenia zbyt wolnej gry sędzia przekaże opóźnionej grupie 

ostrzeżenie i przedstawi procedurę pomiaru czasu. Jeśli po następnych dwóch dołkach grupa nadal 
będzie opóźniona sędzia bez ponownego ostrzeżenia przystąpi do pomiaru czasów uderzeń. Zgodnie z 
Regułą 5.6 zawodnicy opóźniający grę otrzymują karę:  
- za pierwsze przewinienie: jedno uderzenie karne. 
- za drugie przewinienie: dwa uderzenia karne. 
- za trzecie przewinienie: dyskwalifikacja. 

12. Dozwolone jest używanie elektronicznych mierników odległości pod warunkiem, że nie mogą być one 
stosowane do innych pomiarów, takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek 
wiatru. 

13. W celu utrzymania jednakowych warunków gry dla wszystkich graczy Komitet rekomenduje grę bez 
użycia wózków golfowych typu „melex”. Jednocześnie gracze, których stan zdrowia nie pozwala na 
płynną grę bez użycia ww. sprzętu jezdnego, mają prawo do korzystania z dostępnych pojazdów 

dopuszczonych przez Władze Pola. 

14. Protesty można zgłaszać przed oddaniem karty wyników, decyzje Komitetu są ostateczne. 

15. Gracze powinni uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się bezpośrednio po 
zakończeniu zdawania kart i obliczeniu wyników przez Komitet. W przypadku nieobecności na 
ceremonii wręczania nagród, puchary pozostają do odebrania w miejscu wskazanym przez Komitet, a 
nagrody rzeczowe mogą być inaczej rozdystrybuowane wśród graczy obecnych na ceremonii według 
decyzji Komitetu. 

16. Opłaty turniejowe i godziny rozpoczęcia będą publikowane na stronie: www.royalgolf.org w momencie 
rozpoczęcia rejestracji na poszczególne turnieje Cyklu Królewskiego Dom Volvo. 

17. Listy startowe będą ogłaszane w przeddzień Turnieju do godz. 20.00 na stronie www.royalgolf.org. 
Listy będą dostępne w recepcji Pola w dniu Turnieju. 

18. Dane osobowe uczestników wszystkich Turniejów Cyklu będą przetwarzane przez Komitet Turniejowy 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji Turniejów na podstawie zgody wyrażonej przez 
graczy przy ich rejestracji w systemie Eagle2. 

  

http://www.royalgolf.org/
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Regulamin Punktowy 
Cyklu Królewskiego Dom Volvo 2019  

 

Kategoria  HCP Gracze  Punktacja Nagradzani 

Ogólna 0-36 
członkowie 
RGCW 

Ranking Cyklu Królewskiego 
Dom Volvo 2019 

1 i 2 miejsce 

Ogólna 0-36 
wszyscy 
uczestnicy 

Ranking Cyklu Królewskiego 
Dom Volvo 2019 

1 i 2 miejsce  

 

Reguły klasyfikowania graczy w Cyklu Królewskim Dom Volvo 
1. W turniejach obowiązuje Regulamin turniejów zaliczanych do Cyklu Królewskiego Dom Volvo 2019. 
2. W każdym Turnieju Cyklu Królewskiego wszyscy uczestnicy klasyfikowani w kategoriach „Grupa HCP 

1”, „Grupa HCP 2” i „Grupa HCP 3” zdobywają: 
- Punkty Rankingowe Cyklu wynikające z uzyskanego wyniku Stableford netto i  
- dodatkowe punkty za miejsca 1 – 6 zajęte w swoich kategoriach.  

Dla wszystkich kategorii obowiązuje Tabela nr 1.  
3. Na tej podstawie tworzony jest Ranking Punktowy Cyklu dla wszystkich graczy z handicapem EGA 0-

36 bez podziału na kategorie handicapowe. 

4. Podczas sezonu Punkty Rankingowe zdobywane są we wszystkich 4 turniejach Cyklu. Do klasyfikacji 
końcowej liczą się 3 najlepsze uzyskane wyniki gracza, które są sumowane. 

5. W przypadku takiej samej liczby zdobytych Punktów Rankingowych w klasyfikacji końcowej Cyklu, o 
wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje niższy handicap EGA w dniu rozpoczęcia Turnieju 

Finałowego. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje lepsze miejsce w Turnieju 
Finałowym. 

6. W klasyfikacji generalnej Cyklu zostanie nagrodzonych 4 zawodników o handicapie EGA 0-36 
wyłonionych w następujący sposób:  
- dwaj zawodnicy z największą liczbą zdobytych Punktów bez względu na przynależność klubową 
- dwaj członkowie Królewskiego Klubu Golfowego z największą liczbą zdobytych Punktów, którzy 

    zajęli w Rankingu miejsca gorsze niż drugie. 
7. Dyrektor Cyklu ma prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. 

 

Tabela 1: Punkty zdobywane do rankingu generalnego Cyklu Królewskiego w zależności od zajętego 

miejsca w kategoriach „Grupa HCP 1”, „Grupa HCP 2”, „Grupa HCP 3”.  

Miejsce Punkty w Turniejach 1 - 3 Punkty w Turnieju Finałowym 

1 Wynik Stableford netto + 8 Wynik Stableford netto + 16 

2 Wynik Stableford netto + 6 Wynik Stableford netto + 12 

3 Wynik Stableford netto + 4 Wynik Stableford netto + 8 

4 Wynik Stableford netto + 3 Wynik Stableford netto + 6 

5 Wynik Stableford netto + 2 Wynik Stableford netto + 4 

6 Wynik Stableford netto + 1 Wynik Stableford netto + 2 

pozostali Wynik Stableford netto  Wynik Stableford netto  

 
KONIEC 


