REGULAMIN ZAWODÓW
Mistrzostwa Polski Long Drive 2018
1. Data i miejsce rozgrywania Zawodów:
a. Zawody odbędą się 31 sierpnia 2018 r. na Torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie przy
ul. Puławskiej 266.
b. Organizatorem Zawodów jest Golf Channel Polska (Golf Zone sp. z o.o.).
c. Współorganizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska.
d. Zawody otrzymały rangę Mistrzostw Polski,nadaną przez Polski Związek Golfa.
2. Komitet Zawodów:
a. Przewodnicząca Komitetu Zawodów: Katarzyna Terej
b. Dyrektor Zawodów: Adam Mitukiewicz
c. Dyrektor Organizacyjny: Marta Rosłaniec
d. Dyrektor Sportowy: Mateusz Kniaginin
3. Komitet Honorowy:
a. Marek Sowa – Przewodniczący Rady Nadzorczej Golf Channel Polska
b. Jarosław Sroka – Prezes Zarządu PGA Polska
c. Marek Michałowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Golfa
d. Szymon Wróblewski – Partner Zarządzający w Grant Thornton, Dyrektor Zespołu Doradztwa dla
Branży Sport
4. Kategorie (wg standardów Polskiego Związku Golfa):
a. Juniorzy (do 18 lat) – dziewczęta i chłopcy we wspólnej kategorii
b. Amatorki (19-30 lat)
c. Amatorzy (19-30 lat)
d. MidAmatorki (31-49 lat)
e. MidAmatorzy (31-49 lat)
f. Seniorki (50+ lat)
g. Seniorzy (50+ lat)
h. Profesjonaliści PGA Polska – kobiety i mężczyźni we wspólnej kategorii
i. Gwiazdy
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5. Zgłoszenia do Zawodów:
a. Zapisy przyjmowane są do 27 sierpnia (poniedziałek), wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się pod adresem www.golfchannel.pl/longdrive
b. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
c. Opłaty turniejowe: dorośli – 50 PLN, juniorzy – 25 PLN. Opłaty wnoszone są zgodnie z instrukcją
otrzymaną przez Zawodników w procesie rejestracji. W przypadku rezygnacji, należy
zawiadomić niezwłocznie Organizatora, najpóźniej 7 dni przed Zawodami (mail:
kontakt@golfchannel.pl). W przypadku korzystania z przygotowanych dla Zawodników
treningów w obiektach Partnerów Sportowych, Zawodnik zostanie obciążony kosztami
wykorzystania. W przypadku rezygnacji z ważnych przyczyn losowych, ostateczną decyzją
Komitetu Zawodów, wniesiona przez Zawodnika opłata wpisowa, zostanie zwrócona w terminie
7 dni od zakończenia Zawodów.
a. Liczba miejsc dla uczestników może zostać ograniczona przez Komitet Zawodów ze względów
organizacyjnych. W takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem wniesienia
opłaty wpisowej.
b. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od dostępnej liczby miejsc, organizator
wyznaczy dodatkowy termin i miejsce na rozegranie pre-eliminacji.
6.

Przebieg Zawodów:
a. Eliminacje rozgrywane będą na terenie Toru wyścigów konnych Służewiec w dniu 31 sierpnia od
godziny 09:30.
b. Każdy Zawodnik zostanie poinformowany indywidualnie o swojej godzinie startu. Godziny
startów wszystkich Zawodników zostaną opublikowane na stronie Zawodów 29 sierpnia.
c. Zawodnik powinien stawić się na 10 minut przed swoim czasem startu, przy wejściu dla
Zawodników do strefy uderzenia. Oficjalny czas startu jest mierzony wg zegara znajdującego się
na miejscu startu.
d. W przypadku niestawienia się Zawodnika przed strefą uderzenia aż do momentu oficjalnej
godziny jego startu, Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
e. Zawodnik wybija z miejsca startu trzy piłki w czasie nieprzekraczającym trzech minut.
Najdłuższe uderzenie jest wynikiem Zawodnika.
f. Oficjalnym urządzeniem pomiarowym jest TrackMan, ustawiony w systemie normalizacji (nie
uwzględnia wiatru, opadów czy różnicy temperatur), zaś wynikiem Zawodnika jest najwyższa
wartość TOTAL, która mieści się w przedziale 25m SIDE (czyli w łącznym przedziale o szerokości
50 m), zwana dalej uderzeniem zaliczonym. Uderzenia, które nie mieszczą się w podanym
powyżej przedziale odchylenia, nie są zaliczone, a Zawodnikowi nie przysługuje prawo
powtórzenia takiego uderzenia.
g. W przypadku wystąpienia błędu technicznego urządzenia pomiarowego, stwierdzonego przez
Dyrektora Sportowego, podejmuje on ostateczną decyzję o powtórzeniu uderzenia.
h. Zawodnicy mogą korzystać wyłącznie z piłek otrzymanych od organizatora oraz używać
wyłącznie kijów golfowych, spełniających kryteria R&A (Reguły Gry w Golfa, załącznik II,
Konstrukcja kijów).
i. Każdy z uczestników może startować wyłącznie raz.
j. Do finału w każdej kategorii kwalifikują się po trzy osoby, które uzyskały najlepszy wynik
w eliminacjach. Finał zostanie rozegrany bezpośrednio po zakończeniu eliminacji i ogłoszeniu ich
wyników. W finale każdy zawodnik uderza trzy piłki, na zasadach jak powyżej.

REGULAMIN ZAWODÓW Mistrzostwa Polski Long Drive 2018
k. Jedynie uderzenia finałowe decydują o zajętym miejscu w danej kategorii. Zawodnicy, którzy nie
oddadzą uderzenia zaliczonego w rundzie finałowej, zajmą kolejne miejsca (za zawodnikami,
którzy oddali uderzenia zaliczone w finale), wg wyników z eliminacji.
l. W przypadku remisów w eliminacjach Zawodów, wszyscy Zawodnicy z jednakowym wynikiem
zostaną dopuszczeni do finału. W przypadku remisu podczas finału, zostanie rozegrana
dogrywka pomiędzy zawodnikami o jednakowym wyniku. W dogrywce każdemu Zawodnikowi
ponownie przysługują trzy uderzenia, na zasadach analogicznych do zasad rozgrywania
eliminacji i finału.
7. Tytuły:
OPEN:
Mistrzem Polski Long Drive 2018 zostanie Zawodnik, który wykona najdalsze uderzenie zaliczone
podczas finału.
KATEGORIE:
Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Polski Long Drive 2018 w swojej kategorii.
Drugie miejsce otrzyma tytuł I Wicemistrza Polski Long 2018 Drive w swojej kategorii.
Trzecie miejsce otrzyma tytuł II Wicemistrza Polski Long Drive 2018 w swojej kategorii.
8. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych
a. Każdy Zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,
zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Zawodów lub przez
upoważniony przez organizatora Zawodów podmiot.
b. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku Zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku
uczestnika Zawodów w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
wydawniczych.
c. Organizator Zawodów ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Zawodów
w przygotowywanych przez Organizatora Zawodów publikacjach, ilustracjach, prasie,
książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Zawodów w telewizji oraz Internecie. Udzielone przez uczestnika Zawodów prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Zawodów obejmuje w szczególności:
i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
ii. wprowadzania do obrotu,
iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
iv. publicznego udostępniania, w tym w Internecie.
d. Zawodnik i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz
wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym Zawodnik wyraża zgodę na
wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych oraz dla celów
współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową podmiotów
organizujących Zawody.
e. Administratorem w/w danych osobowych jest Golf Zone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000563570.
f. Uczestnik Zawodów lub jego przedstawiciel ustawowy 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 żądaniem do
Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@golfchannel.pl.
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g. Użytkownik Zawodów wyraża zgodę, na podawanie przez Organizatora informacji o uzyskanych
przez niego wynikach. Zawodnik wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą
ogólnodostępne (livescoring).
9. Postanowienia końcowe.
a. Uczestnik Zawodów oświadcza, że jego rejestracja na Zawody jest jednoznaczna
z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz iż znany mu jest obowiązek posiadania badań
lekarskich zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do
współzawodnictwa sportowego. Środki dopingujące są niedozwolone.
b. Decyzje Komitetu Zawodów w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu oraz przebiegu
Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
c. Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie przed
rozpoczęciem eliminacji. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości
w najkrótszym możliwym terminie.

