Regulamin
Silesia Business & Life Golf Cup IX
Teneryfa

1.

Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści amatorzy posiadający oficjalny handicap PZG, uczestniczący
w grupowym wyjeździe Silesia Business & Life Golf Cup. Wyniki graczy mających HCP EGA wyższy
niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z HCP EGA 36,0.
2.
Reguły i etykieta gry w golfa.
Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz
według Reguł Lokalnych.
3.
Lista startowa zostanie opublikowana dnia 30.11.2018r. w punkcie rejestracyjnym w Hotelu
4.
Start wg. Tee time – szczegóły podane w punkcie rejestracyjnym w Hotelu
5.
Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone.
6.
Format gry: Turniej rozgrywany będzie na 36-ciu dołkach w formacie Stroke play brutto oraz
Stableford netto grupa HCP 0-18 i grupa HCP 18,1-36,0.
01.12.2018r. – runda pierwsza na polu golfowym Golf del Sur NORTE/LINKS B+A (18 dołków)
02.12.2018r. – runda druga na polu golfowym Buenavista (18 dołków)
7.
Nagrody:
I, II, III miejsce w kategorii Stroke play brutto
I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 0,0-18,0)
I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 18,1-36,0)
Najlepsza Kobieta w kategorii Stableford netto wspólnej (nagrodę otrzymuje pierwsza kobieta,
która nie zajmie jednego z pierwszych trzech miejsc w wyżej wymienionych kategoriach)
Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii Strokeplay brutto nie mogą być
jednocześnie zwycięzcami w kategoriach netto – w takim przypadku nagrodę w kategorii netto
otrzyma następny w kolejności zawodnik.
8.
W razie remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji brutto będzie decydował wyższy HCP gry
zawodnika, w klasyfikacji netto – niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia (w
brutto i netto) decyduje metoda „count back” w następującej kolejności: druga runda, wynik na
dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku w ostatniej rundzie.
9.
Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości i meleksów.
10.
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. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku
uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach
promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
11.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Osoby zapisujące się na Turniej akceptują automatycznie regulamin oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

