Regulamin generalny
Toya Grand Prix 2021
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów

2. Turnieje rozgrywane będą na polu osiemnasto-dołkowym Toya Golf & Country Club
3.

Limit wieku: bez ograniczeń

4.

Limit HCP: brak

5.

Wyniki z rundy graczy z HCP powyżej 36 będą przeliczane jak przy HCP 36

6.

Grupy startowe ustalane będą przez organizatorów turnieju, listy startowe umieszczane będą
na stronie internetowej www.toya-golf.pl, oraz Facebooku Toya Golf w dzień
poprzedzający turniej do godziny 20:00.

7.

Gracze nie posiadający ważnego/aktywnego HCP w bieżącym sezonie będą liczeni w
turnieju z HCP 0

8.

Gracze niezrzeszeni w Polskim Związku Golfa muszą przedstawić inny dowód
potwierdzający ich aktualny HCP, jeżeli nie dostarczą dokumentu, będą liczeni w turnieju z
HCP 0

9.

Rodzaj startów w każdym z turniejów będzie ogłaszany wraz z listą startową w dniu
poprzedzającym zawody

10. Flight’y - 3-4 osobowe ustalane będą przez Organizatorów turnieju

HARMONOGRAM
I TURNIEJ 17 kwietnia (sobota)
II TURNIEJ - 15 maja (sobota)
III TURNIEJ 05 czerwca (sobota)
IV TURNIEJ 10 lipca (sobota)
V TURNIEJ 7 sierpnia (sobota)
VI TURNIEJ 29 sierpnia (niedziela)
VII TURNIEJ 25 września (sobota)
RUNDA DODATKOWA termin zostanie podany później
MISTRZOSTWA KLUBOWE TOYA GOLF & CC 2021
FINAŁ TOYA GRAND PRIX 2021
9-10 październik (sobota-niedziela)
DODATKOWE USTALENIA
Aby uzyskać poprawny łączny wynik w Mistrzostwach Klubowych wymagane jest rozegranie
dwóch rund 12-13 października
ZASADY GRY
1. Zawody rozgrywane będą w formacie Stableford netto z 3/4 HCP na dołkach w następujących
kategoriach handicapowych: [0-12]; [12,1-26];[26,1-54,0].
2. Starty z tee:
- kobiety: czerwone

- mężczyźni: żółte
3. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmian:

- terminów turniejów
- zasad lokalnych
4. Maksymalny HCP GRY – Mężczyźni:43 / Kobiety: 45

5. Używanie wózków elektrycznych ręcznych, meleksów, oraz zatrudnianie caddy’ego dozwolone
w wyjątkowych sytuacjach powyższa zasada może ulec zmianie
NAGRODY I PUNKTACJA GENERALNA:
1. Turniej składa się z 8 turniejów jednodniowych plus dwudniowy Mistrzostw Klubu Toya Golf,
łącznie 10 możliwych rund
2. Aby gracz mógł być zakwalifikowany w klasyfikacji generalnej musi rozegrać minimum 5 rund
turniejowych, z których 4 najlepsze wyniki będą brane pod uwagę przy tworzeniu punktacji
3. W przypadku remisu (taka sama suma 4 najlepszych wyników) decyduje większa ilość
rozegranych turniejów klubowych. Jeżeli nadal będzie kwestia sporna, ostatecznie decyduje zasada
„count back” z ostatnio zaliczanej rundy do klasyfikacji generalnej gracza
4. Tablica z punktacją generalną prowadzona będzie na bieżąco i aktualizowana po każdym
rozegranym turnieju z cyklu Grand Prix
5. O przynależności do danej grupy HCP decyduje początkowy HCP gracza (HCP z jakim gracz
przystępował do swojej pierwszej rundy w Grand Prix)
6. Dla zwycięzców w poszczególnych grupach handicapowych nagrodami będą:
1 MIEJSCE - NIELIMITOWANE ROCZNE PRAWO DO GRY NA POLU 18H (i 9H) NA
ROK 2022
2 MIEJSCE - NIELIMITOWANE ROCZNE PRAWO DO GRY OD PONIEDZIAŁKU DO
CZWARTKU NA POLU 18H (i 9H) NA ROK 2022
3 MIEJSCE - NIELIMITOWANE ROCZNE PRAWO DO GRY OD PONIEDZIAŁKU DO
CZWARTKU NA POLU 18H (i 9H) NA ROK 2022
Nagroda jest przeznaczona wyłącznie do wykorzystania przeze osobeᴉ , która ją uzyskała.
W przypadku zajęcia 1 miejsca przez osobę do 23 roku życia (włącznie), nagrodą pozostaje również
Nielimitowane roczne prawo do gry na polu 18H na rok 2022 dla Juniora

Obecność zwycięzców jest OBOWIĄZKOWA podczas ceremoni wręczania
nagród
W przypadku nieobecności zwycięzcy poszczególnych kategorii HCP
nagroda przechodzi na kolejną osobę!

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd.
Oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZNALEŚĆ MOŻNA: HTTP://PZGOLF.PL/RULES/

1.

Zgłoszenia na turniej można dokonać na stronie internetowe PZG https://pzgolf.pl/ turnieje/
lista-turniejow/ , w recepcji Toya Golf, bądź drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej na
dwa dni przed zaplanowanym Turniejem maksymalnie do godziny : 15:00
Zapisy w późniejszym terminie nie będą przyjmowane

2.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty turniejowej
przed swoim startem w wysokości 70 zł plus opłata Green Fee adekwatna do posiadanego
członkostwa, bądź dla gości
- Opłata turniejowa zawiera posiłek w formie lunchu, oraz prowadzenie i organizację
turnieju.

3.

Nie stawienie się na starcie (NS) i nie powiadomienie o nieobecności recepcji skutkuje
zmianą HCP zgodnie z zasadami przyjętymi w Polskim Związku Golfa W
przypadku osób, które dwa razy zgłoszą swój udział w turnieju, a mimo to nie stawią się na
starcie bez powiadomienia o tym recepcji, zostaną zdyskwalifikowani z rankingu
generalnego, a także nie będą mieli możliwości dalszego uczestnictwa w cyklu
turniejowym.

4.

Zapowiedź każdego poszczególnego turnieju będzie umieszczana na stronie internetowej,
Facebooku, oraz bezpośrednio w recepcji Toya Golf na tydzień przed zaplanowanym
terminem zawodów
W związku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującym od dnia 25 maja 2018
roku, biorąc udział w turnieju wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wizerunku
poprzez upublicznianie zdjęć a także udostępnianie danych osobowych ( imię, nazwisko,
numer telefonu, adres mailowy) sponsorom turnieju. Toya Golf & Country Club Wrocław
zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie
trwania cyklu turniejów Grand Prix.

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:
•

i) utrwalanie i/ lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek
techniką,

•

ii) wprowadzanie uczestnika Turnieju do obrotu,

•

iii) wprowadzanie do pamięci komputera, oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,

•

iv) publiczne udostępnianie uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

•

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o
sporcie,
i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.

•

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie, oraz wykorzystanie przekazanych danych osobowych. Uczestnik Turnieju
wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych,
marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z
działalnością statutową Klubu Toya Golf & Country Club.

•

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Toya Golf & Country Club Wrocław,
Kryniczno ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała.

•

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 ich usunięcia. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pisemnym
żądaniem do Toya Golf & Country Club Wrocław bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres recepcja@toya-golf.pl

•

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę na podawanie przez Toya Golf & Country Club
Wrocław informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę
na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

