Regulamin Zawodów
Audi quattro Cup Polska
16 września 2017
Sobienie Królewskie Golf & Country Club
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator Turnieju
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskich 65/79, 00-679 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 117289.
2. Turniej
Turniej Audi quattro Cup Polska obędzie się w dniu 16 września 2017 roku na Polu Golfowym
Sobienie Królewskie Golf & Country Club.
3. Komitet Turnieju
W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju oraz
Przedstawiciel Pola.
4. Uprawnieni do gry w turnieju
W Turnieju mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
a) Zawodnik musi być amatorem według definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules
Limited.
b) Zawodnik musi być zrzeszony w klubie członkowskim Polskiego Związku Golfa i musi
posiadać kartę handicapową wydaną przez Polski Związek Golfa aktualną na dzień
rejestracji do Turnieju, lub Zawodnik musi posiadać kartę handicapową, aktualną na
dzień rejestracji do Turnieju, wydaną przez inną niż Polski Związek Golfa narodowy
związek/federację golfa będącą członkiem Europejskiej Federacji Golfa, pod warunkiem
posiadania aktualnego oficjalnego potwierdzenia handicapu,
c) Maksymalny handicap dla gracza wynosi 36,
d) Maksymalny handicap dla drużyny wynosi 56,
e) Maksymalna różnica handicapu między zawodnikami nie może przekraczać 20,
f) Zawodnik w dniu rejestracji do Turnieju musi mieć ukończone 18 lat.
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5. Rejestracja do Turnieju
Rejestracja na Turniej następuje drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
www.audiquattrocup.pl i wymaga podania danych wymaganych przez Organizatora oraz
uiszczenia opłaty turniejowej. Rejestracja na Turniej oznacza, że Uczestnik Turnieju zapoznał
się z się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Harmonogram Turnieju
Harmonogram Turnieju dostępny jest na oficjalnej stronie Turnieju www.audiquattrocup.pl.
7. Kwalifikacje
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 108 zawodników, w tym 8 zawodników
zakwalifikowanych z „dzikimi kartami” przyznanymi przez sponsora Turnieju.
O zakwalifikowaniu się do Turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń i uiszczenia opłaty
wpisowej. Wszelkie spory związane z rejestracją i kwalifikacją do Turnieju rozstrzyga
Organizator Turnieju, którego decyzje w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich
droga odwoławcza.
8. Opłaty turniejowe
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są uiścić opłatę turniejową w wysokości:


150 zł – osoby z opłaconym prawem gry na polu golfowym Sobienie Królewskie G&CC,



250 zł – osoby bez opłaconego prawa gry na polu golfowym Sobienie Królewskie G&CC



Za zgłoszenie drużyny opłata wpisowa jest pomniejszona o 50 zł za każdą osobę,

Opłata turniejowa obejmuje: udział w turnieju, piłki na driving range, catering –posiłki wraz z
napojami oraz udział w ceremonii rozdania nagród. Opłaty turniejowe powinny być uiszczane
na następujący rachunek bankowy.
Nazwa rachunku:

Polski Związek Golfa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Bank:
Pekao S.A.
Nr rachunku:
IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684
SWIFT - PKOPPLPW
Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa za Audi quattro Cup Polska

II. ZASADY GRY
1. Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej
Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules
Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
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Wszyscy Uczestnicy Turnieju oraz ich caddies są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety
golfowej pod rygorem wykluczenia z turnieju.
2. Format turnieju
a) Turniej rozgrywany jest drużynowo, w której skład wchodzą dwie osoby i rozgrywana
będzie w formacie Greensome Stableford Netto z HCP Gry.
b) Definicja formatu Greensome – Obaj gracze z drużyny wykonują tee shot. Wybierają
lepszą piłkę i kolejne uderzenie wykonuje gracz, której piłka nie została wybrana. Gra
kontynuowana jest do zakończenia dołka jedną piłę i uderzenia gracze wykonują na
zmianę.
c) Do wyznaczenia HCP Gry drużyny branych pod uwagę będzie 60 % HCP Gry osoby z
niższym handicapem oraz 40 % HCP Gry osoby z wyższym handicapem.
3. Tee


Kobiety – czerwone



Mężczyźni – żółte

4. Start
O godzinie 10.00 w domku klubowym będzie przeprowadzona odprawa przed startem oraz
podane zostaną numery dołków, z których będą startować drużyny. Start nastąpi o godzinie
10:30 w formacie shotgun. Każdy z zawodników zobowiązany jest stawić się na odprawie
turnieju. Godziny startu jak i odprawy mogą ulec zmianie.

5. Nagrody i klasyfikacje
a) W ramach klasyfikacji głównej Turnieju, nagrodzone zostaną drużyny, które uzyskają
pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji Stableford Netto HCP gry.
b) Podczas Turnieju rozegrane zostaną konkursy longest drive oraz closest-to-the-pin.
Nagrody w tych konkurencjach są rozłączne od nagród w klasyfikacji głównej.
c) Nagrodę Główną w Turnieju jest bezpośrednia kwalifikacja drużyny do turnieju
finałowego –Audi World Final. Nagrodę Główną otrzymują tylko i wyłącznie zwycięzcy
turnieju.
d) Nagrodę Główną w postaci uzyskania bezpośredniej kwalifikacji do turnieju finałowego
Audi World Final każdy golfista lub golfistka może wywalczyć tylko raz w życiu.
e) Sponsorem Nagród w Turnieju jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w
Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr
KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON
301062169, który jest zobowiązany do przekazania Nagród dla zwycięzców Turnieju.
Sponsor przekazuje nagrody Organizatorowi, który zobowiązany jest do ich wydania
Zwycięzcom. Organizator Turnieju może dokonać zmian w zakresie Nagród jakie
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Uczestnicy Turnieju mogą otrzymać za uzyskanie wyników w Turnieju, i zadecydować, że
przyznane zostaną inne Nagrody.
f) Nagrodami w Turnieju są:
Nagroda

I miejsce - Torba golfowa
standbag, czarna/biała/czerwona Q3261600300
I miejsce - Butelka Stalowa
Quattro - Q3291401700
I miejsce - Pitchfork, golf, gun
metal - Q3261500500
II miejsce - Golfowa torba
sportowa - Q3261600200
II miejsce - Ręcznik do kijów
golfowych - Q3261500700
II miejsce - Ręcznik kąpielowy
80x150, czarny/czerwony Q3261400200
III miejsce - Golfowa torba na
obuwie - Q3261600100
III miejsce - Parasol Audi Sport,
czarny - Q3121400200
III miejsce - Piłeczka golfowa, 3 szt.
- Q3261000200

Wartość
nagrody
rzeczowej

Wartość
nagrody
pieniężnej

Łączna
wartość
nagrody

1106,41

123

1229,34

139,09

15

154,54

112,89

13

125,43

507,94

56

564,38

143,65

16

159,61

161,44

18

179,38

169,28

19

188,09

99,36

11

110,40

44,70

5

49,67

g) Wartość nagrody pieniężnej wskazana w pkt. f nie zostanie wypłacona bezpośrednio
zwycięzcom, lecz zostanie przekazana przez Sponsora - Volkswagen Group Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku
dochodowego ustalonego od łącznej wartości każdej nagrody rzeczowej i dodatkowej
kwoty pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku
dochodowego od nagród, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę przystępując do tego
Konkursu. Zwycięzcy Konkursów nie mają możliwości zamiany nagród na inną nagrodę,
w tym w szczególności nie mają możliwości zamiany nagród na wypłatę pieniężnego
ekwiwalentu wartości nagród.
h) Zwycięzcy konkursów będą uprawnieni do otrzymania nagród zgodnie z tabelą
zamieszczoną poniżej i o wartości tam wskazanej wraz z dodatkową kwotą pieniężną
(wartość nagrody pieniężnej), która nie zostanie wręczona Zwycięzcy, lecz przekazana
na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród,
ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej kwoty pieniężnej na
konto właściwego Urzędu Skarbowego, tytułem zapłaty podatku dochodowego od
nagród w imieniu Uczestników. Nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi
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przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez fundatora – Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. dostawcy samochodów marki Audi, jako płatnika, ryczałtowego
podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% łącznej wartości nagrody
rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej.
Nazwa
konkursu

Longest
drive Mężczyźni
Longest
drive Kobiety

Closest to
the pin Mężczyźni

Closest to
the pin Kobiety

Nagroda

Torba na kije - Q3261600300
Butelka metalowa - Q3291401700
Komplet piłeczek - Q3261000200
Parasol - Q3121400200
Torba na kije - Q3261600300
Butelka metalowa - Q3291401700
Komplet piłeczek - Q3261000200
Parasol - Q3121400200
Sportowa torba golfowa - Q3261600200
Parasol - Q3121400200
Komplet piłeczek - Q3261000200
Ręcznik do kijów golfowych Q3261500700
Sportowa torba golfowa - Q3261600200
Parasol - Q3121400200
Komplet piłeczek - Q3261000200
Ręcznik do kijów golfowych Q3261500700

Wartość
nagrody
rzeczowej

Wartość
nagrody
pieniężnej

Łączna
wartość
nagrody

532,62 zł
67,31 zł
21,63 zł
48,09 zł
532,62 zł
67,31 zł
21,63 zł
48,09 zł
245,84 zł
48,09 zł
21,63 zł

59,00 zł
7,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
59,00 zł
7,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
27,00 zł
5,00 zł
2,00 zł

591,80 zł
74,79 zł
24,03 zł
53,43 zł
591,80 zł
74,79 zł
24,03 zł
53,43 zł
273,16 zł
53,43 zł
24,03 zł

8,00 zł
27,00 zł
5,00 zł
2,00 zł

75,87 zł
273,16 zł
53,43 zł
24,03 zł

8,00 zł

75,87 zł

68,28 zł
245,84 zł
48,09 zł
21,63 zł
68,28 zł

6. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę i z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do
Reg. 6-8.b)
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub,
że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub
unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)
Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w
następujący sposób:
i) Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:
Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu
wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka,
muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie
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przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą
podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
j) Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:
Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu
wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka,
mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez
opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać
w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 6-8.c.
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.
k) Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:
Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej
wznowienie.
7.

Zdawanie kart wyników

a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza,
którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i
kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi
zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę
wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
b) Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać
zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary
(Reg. 6-6.b).
c) Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.
8.

Rozstrzyganie remisów

a) O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach
wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli
w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwie drużyny, dogrywka będzie trwała do
momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą drużyny według kolejności
odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dana drużyna odpadnie, tym wyższe
miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn odpadnie z dogrywki po tym
samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy
wynik Stableford netto w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek.
b) O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie „countback”, czyli
uzyskany lepszy wynik Stableford netto w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18,
16-18, 18 dołek.
9.

Sprzęt elektroniczny

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli
podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych
parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość
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wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest odjęcie dwóch
punktów Stableford od wyniku ogólnego rundy.
Telefony komórkowe mogą być używane jedynie do wezwania sędziego lub kontaktu z
Komitetem Turnieju.
10. Wózki golfowe elektryczne i samojezdne typu melex
Dozwolone jest korzystanie w trakcie Turnieju z wózków golfowych i z samojezdnych pojazdów
typu melex.
III. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Filmowanie i fotografowanie Zawodników

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Polski Związek Golfa
lub przez upoważniony przez Polski Związek Golfa podmiot.
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych,
reklamowych oraz wydawniczych.
c) Polski Związek Golfa ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika
Turnieju w przygotowywanych przez Polski Związek Golfa 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:

2.



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 wizerunku uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

Stan zdrowia Zawodnika

a) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich
zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny z uwagi na stan
zdrowia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym.
b) Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie pozwalające na
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, oraz w turniejach golfowych.
3.

Dane osobowe
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a) Uczestnik Turnieju 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 Polskiego Związku Golfa
b) Administratorem w/w danych osobowych jest Polski Związek Golfa z siedzibą w
Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod
numerem KRS 00001172289.
c) Uczestnik Turnieju 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 Polskiego
Związku Golfa bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
organizacja@pzgolf.pl.
d) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Polski Związek Golfa informacji
o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że
informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
e) Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przekazanie danych osobowych Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz
gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład Grupy i z nią
współpracujących w celu realizacji właściwych akcji lub czynności związanych z obsługą
Klienta, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach Audi lub
ofertach specjalnych. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte,
ani przekazane osobom trzecim.
f) Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w wyżej wymienionych celach
określonych w pkt , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jestem świadomy
przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich
poprawiania i usunięcia.
g) Uczestnik Turnieju zgodnie z godnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Audi i podmiotów
świadczących usługi powiązane z produktami Audi, w tym w szczególności usługi
finansowe, ubezpieczeniowe, sprzedaż części i akcesoriów, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
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4. Konkursy dodatkowe
a)

Po turnieju zostaną rozegrane konkursy dodatkowe, Longest Drive i Closest to the pin.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne
i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
b) Uczestnik Turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Turnieju i
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
c) Uczestnik Turnieju oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i
zobowiązuje się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez
Uczestnika Turnieju może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z
Turnieju.
d) Uczestnik Turnieju zobowiązany jest przestrzegać poleceń Organizatora Turnieju, osób
przez niego upoważnionych i zobowiązany jest przestrzegać poleceń i zaleceń Komitetu
Turnieju. Niestosowanie się do poleceń i zaleceń może skutkować natychmiastowym
wykluczeniem Uczestnika z Turnieju.
e) Wszelkie uwagi uczestników turnieju Audi quattro Cup Polska dotyczące stanu pola,
organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie
do Komitetu Turnieju.
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