Regulamin ogólny Turniejów rozgrywanych
na polu golfowym Binowo Park
w sezonie 2020
Reguły i standard zachowania gracza
•

Turnieje rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regułami Gry w Golfa (wydanie 2020)
zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Binowo Park Golf Club
zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł
decydująca jest wersja angielska zatwierdzona i wydana przez R&A Rules Limited.
Polityka zachowania graczy
a. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają
ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty
b. Grają zgodnie z zasadami Ready Golf (reguła 5-6)
c. Zakaz używania sprzętu elektronicznego (komórki, tablet itp.)
d. Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe
e. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola
f. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i
widzów.
g. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy

Kary za naruszenie w/w standardu
a.
Pierwsze naruszenie standardu zachowania – ostrzeżenie
b.
Drugie naruszenie – jeden punkt kary
c.
Trzecie naruszenie –dwa punkty kary
d.
Czwarte naruszenie –dyskwalifikacja
Poważne naruszenie standardu zachowania gracza
W przypadku uznania przez Komitet, że gracz winien jest poważnego naruszenia standardu
zachowania zgodnie z regułą 1.2a, może ukarać go ostrzeżeniem a po ponownym naruszeniu
dyskwalifikacją (I 1.2a/1)

Uprawnieni do gry w turniejach:
Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Statusu Amatora zatwierdzonych przez R&A Rules
Limited ważne od 2016:
• zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku
Golfa (PZG);
• zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe
związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
• brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;

•
•
•

ewentualny limit HCP ustala regulamin szczegółowy turnieju. W przypadku ustalenia górnego
limitu HCP, wszyscy gracze z HCP wyższym niż ustalony, grają z HCP maksymalnym dla turnieju;
wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest
turniej;
Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia
bez podania przyczyny;

Zgłoszenia, listy startowe:
•
•
•
•

zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w recepcji Binowo Park. Można ich dokonywać osobiście,
drogą mailową (info@binowopark.pl) telefonicznie (nr 91 404 15 33, 784 655 058) lub przez
stronę internetową www.binowopark.pl
zgłoszenie do turnieju WAGC przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę turniejową www.wagc.pl,
zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14-stej dnia poprzedzającego zawody
ogłoszenie listy startowej nastąpi do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rundę, lub w przypadku
turnieju w formule shot-gun na odprawie w dniu zawodów.

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.
•
•

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu.
Zgodnie z regułą 5-3a - Gracz musi wystartować o czasie (a nie wcześniej):
- To oznacza, że gracz musi być gotowy do gry o czasie startu i w miejscu startu ustalonym
przez Komitet.
- Czas startu ustalony przez Komitet traktowany jest jako czas dokładny (na przykład, 9:00
oznacza 9:00:00, a nie inny czas do 9:01).
Kara za naruszenie reguły 5.3a: dyskwalifikacja, z wyjątkiem tych trzech przypadków:
•

Wyjątek 1 – Gracz przybywa na miejsce startu, gotowy do gry, nie więcej niż pięć minut za
późno: Gracz otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka.

•

Wyjątek 2 – Gracz startuje nie więcej niż pięć minut za wcześnie: Gracz otrzymuje karę
główną zastosowaną do pierwszego dołka.

•
•

Wyjątek 3 – Komitet zdecydował, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły graczowi
start o czasie: Nie ma złamania tej reguły i nie ma kary.
Zgodnie z regułą 5.4 Gracz musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę
rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone.
Karą za naruszenie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5-4).

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
•
•

•

Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.
Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa
będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica
czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która
przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch
dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez
ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć 40 sekund. Jeżeli
którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma
odpowiednią karę od sędziego.
Karą za opóźnianie gry (zgodnie z regułą 5.6) jest:
− pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,

−
−

drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę lub niebezpieczną sytuację
Przerwanie gry – reguła 5-7b.
Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo do
natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny:
Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast
przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry
przez Komitet.
Wznowienie gry następuje po dwóch krótkich sygnałach syreny. Gracze zobowiązani są do wznowienia
gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

Zdawanie kart wyników
•

•

Zgodnie z regułą 3.3b marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku uzgodnione z graczem
wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i
kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz. Odbiór
kart wyników odbywać się będzie w recepcji klubu przez osoby wskazane przez Komitet Turnieju
w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. Po oddaniu karty wyników i opuszczeniu
pomieszczenia recepcji klubu uznaje się, że karta wyników została zwrócona.
Jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany,
chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 3-3.b).

Zamknięcie turnieju
Po zamknięciu turnieju wyniki turnieju są ostateczne. Zamknięcie turnieju następuje gdy:
- Zwycięzcy turnieju zostali ogłoszeni podczas ceremonii wręczania nagród, lub w przypadku braku
takiej ceremonii.
- po wywieszeniu wszystkich wyników zawodników na tablicy wyników w hallu klubu, lub
- umieszczenie ich na stronie internetowej www. binowopark.pl.

Piłki oraz kije golfowe:
Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules
Limited (patrz: http://www.randa.org).

Reklamy sponsorów i inne:
a.

b.

Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie
zawodników dostępna jest na stronie PZG w zakładce www.pzgolf.pl/reguły/amatorstwo oraz na
oficjalnej stronie internetowej R&A.
Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy,
zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie
niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze
dyskwalifikacji.

Użycie sprzętu podczas rozgrywania rundy

Gracz może korzystać ze sprzętu podczas rozgrywania rundy, pod warunkiem, że nie uzyska
potencjalnej przewagi przez:
•

Używanie sprzętu (innego niż kij lub piłka), który sztucznie eliminuje lub redukuje brak
potrzebnej umiejętności lub oceny, które są niezbędne podczas gry, lub

•

Używanie sprzętu (również kija lub piłki) w nienormalny sposób podczas wykonywania
uderzenia. „Nienormalny sposób”, oznacza sposób, który zasadniczo różni się od
zamierzonego użycia i zwykle nie jest uznawany za część gry w golfa.
Kara za naruszenie reguły 4.3:
• Kara za pierwsze naruszenie z pojedynczego działania lub działań powiązanych: kara
główna.
• Kara za drugie naruszenie niepowiązane z pierwszym naruszeniem: dyskwalifikacja..

Postanowienia dodatkowe:
1.
•

•
•

•

•

Postanowienia dodatkowe
Każdy uczestnik Turnieju, poprzez rejestrację do Turnieju, wyraża zgodę na bezpłatne użycie jego
wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez
Organizatora Turnieju lub przez upoważnione przez organizatora Turnieju podmioty, w zakresie
określonym poniżej w niniejszym regulaminie.
Wyrażona zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych,
reklamowych oraz wydawniczych.
Organizator Turnieju oraz podmioty upoważnione przez Organizatora mają prawo nieodpłatnie
wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju
lub przez upoważnione przez organizatora Turnieju podmioty w publikacjach, ilustracjach, prasie,
książkach, ulotkach, reklamach oraz mają prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone niniejszym przez uczestnika Turnieju prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania jego wizerunku 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 Internecie.
Rejestracja do Turnieju organizowanego przez Binowo Park Sp. z o.o. jest jednoczesnym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, przynależność klubowa, historia zmian HCP, historia uzyskanych
wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP) przez Administratora danych którym jest
Binowo Park sp. z o.o. i podmioty przez niego upoważnione, dla organizacji Turnieju oraz
publicznego informowania o wynikach Turnieju, w tym w szczególności w systemie livescoring
PZG, systemie leaderboard Polskiego Związku Golfa i za pośrednictwem serwisów internetowych
Binowo Park sp. z o.o. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak
niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez Binowo Park Sp. z o.o. Turnieju.
Uczestnik Turnieju oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu i
poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do uczestnictwa w Turnieju organizowanym przez Binowo Park Sp. z o.o. lub z
jego upoważnienia i pod jego auspicjami.
2. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Turnieju: Binowo Park Sp. z
o.o. z siedzibą w Binowie, pod adresem Binowo 62,74-106 Stare Czarnowo, nr KRS:
0000055098, NIP: 8581505242.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem naszych usług, w
szczególności na potrzeby realizacji turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, tj. na
podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów, w szczególności do celów informacyjnych i marketingowych.
3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Turnieju organizowanym przez Binowo
Park Sp. z o.o.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w
wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym
zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są
przetwarzane Pani/Pana dane.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust.
3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych ,
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą
profilowane.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Postanowienia końcowe:
•
•

Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminem Ogólnym Turniejów
rozgrywanych na polu golfowym Binowo Park i regulaminem szczegółowym danego turnieju i
akceptuje ich postanowienia.
Zawodnik zapoznał się z Klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych zwanego RODO i akceptuje jej postanowienia.

•

•

•
•

•
•
•

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, przez Binowo Park Sp. z o.o. z siedzibą w Binowie, pod adresem Binowo 62,74-106
Stare Czarnowo, NIP: 8581505242 w celu i zakresie związanym z uczestnictwem w turniejach
organizowanych przez Binowo Park Sp. z o.o.
Zawodnik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach
informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących turniejów. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji ogólnodostępnych m.in. plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały
promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach, Internecie oraz w mediach
społecznościowych.
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w turniejach.
Zawodnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o
przesłanie stosownej dyspozycji, na adres: Binowo Park Sp. z o.o. Binowo 62, 74-106 Stare
Czarnowo, Polska, tel.91 4041533, info@binowopark.pl
Wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być
zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail :
info@binowopark.pl
Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są
ostateczne
Skład Komitetu Turniejowego ogłaszany jest w regulaminie szczegółowym poszczególnych
zawodów.

