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Regulamin GolfSixes League Polska 

I. Postanowienia ogólne: 

1. GolfSixes League Polska jest cyklem turniejów dla dzieci i młodzieży do lat 18. Celem cyklu jest rozwój 
i popularyzacja golfa juniorskiego.  

2. Organizatorem poszczególnych turniejów w ramach cyklu GolfSixes League Polska na zlecenie PZG 
jest firma By Large M. 

3. Organizacja turniejów GolfSixes League Polska jest realizowana we współpracy i dzięki wsparciu pól 
golfowych.  

4. Cykl GolfSixes League Polska składa się z 4 turniejów serii zasadniczej i 1 turnieju finałowego.  
 
II. Komitet Turnieju 

Komitet Turnieju składa się od 1 do 3 osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia 

Turnieju i Przedstawiciel Pola (na którym rozgrywany jest Turniej). Skład Komitetu Turnieju zostanie 

podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. 

III. Uprawnieni do gry w turniejach: 

Zawodnicy poniżej 18 roku życia: 

a) zrzeszeni w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę handicapową na dzień 
rejestracji do turnieju, wydaną przez PZG z HCP 36,0 lub wyższym;  

b) zawodnicy bez karty HCP. 
 

IV. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju: 

1. W turniejach z cyklu GolfSixes League Polska mogą wziąć udział maksymalnie 2 drużyny z jednego 
klubu. Drużyna liczy 6 zawodników, w której skład wchodzą min. 2 dziewczynki lub 2 chłopców. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem jm@polishgolfchallenge.pl lub telefonicznie pod 
nr. 793 331 442 najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów.  

3. Kwalifikacja do turniejów serii zasadniczej następuje wg daty zgłoszenia.  
4. Ostateczna lista uczestników jest ogłaszana na dzień przed turniejem na stronie […]. 
5. Opłata wpisowa wynosi 40 zł za zawodnika/turniej. 
6. Opłaty wpisowe powinny być uiszczane bezpośrednio na rachunek bankowy pola golfowego, na 

którym odbywa się dany turniej cyklu. Opłatę można też dokonać w recepcji pola golfowego przed 
rozpoczęciem turnieju.  
 

V. Tee turniejowe 

Długość pola golfowego będzie modyfikowana w zależności od miejsca rozgrywania turnieju GolfSixes 

League Polska. Tee startowe może być umieszczone na tee boxie lub na fairwayu. Długość dla jednego 

dołka nie będzie przekraczać 135 metrów.  

 

VI. Formaty turniejów 

1. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.  
2. Każda z drużyn składa się z 3 par (6 zawodników), które rywalizują w formacie Texas Scramble stroke 

play brutto max score (zastosowany limit 10-ciu uderzeń na dołku). 
3. Turniej składać się będzie z 2 lub 3 rund. Każda z rund składa się z 6 dołków. Ilość rund jest uzależniona 

od liczby drużyn uczestniczących w turnieju. 
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VII. Kapitan drużyny i porady 

1. Decyduje o składzie par grających w każdej z rund. Skład par grający na pierwszą rundę należy podać 
do godz.16:00 dnia poprzedzającego turniej. 

2. Po rozegraniu pierwszej rundy kapitan ma możliwość zmiany składu par. 
3. Kapitan ma możliwość doradzania drużynie. 

 

VIII. Klasyfikacje/kwalifikacje: 

1. Klasyfikacja 

• W turnieju obowiązuje tylko jedna klasyfikacja – Texas Scramble stroke play brutto.  

• Do wyniku drużyny zalicza się sumę 2 najlepszych wyników uzyskanych w rundzie. 

• Po każdej rundzie na podstawie sumy uzyskanych wyników przyznawane będą punkty dla 
drużyn.  

• Punktacja w przypadku uczestnictwa 4 drużyn: 
1 miejsce – 4 pkt 
2 miejsce – 3 pkt 
3 miejsce – 2 pkt 
4 miejsce – 1 pkt 

• Po rozegraniu wszystkich rund turniejowych uzyskane punkty przez drużyny zostaną 
zsumowane.  

• W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów. O wyższym miejscu zdecyduje suma 
uderzeń z wszystkich rund.  

2. Kwalifikacja do turnieju finałowego 

• Do turnieju finałowego, który odbędzie się 1 października w Golf Park Józefów, kwalifikację 
otrzymują drużyny z miejsca 1 i 2 z turnieju z serii zasadniczej.  

• W finale uczestniczyć może tylko jedna drużyna reprezentująca dany klub. 

• Jeżeli klub uzyskał już awans do finału i zajął w kolejnym turnieju eliminacyjnym 1 lub 2 
miejsce, to kwalifikację do finału uzyska drużyna sklasyfikowana na kolejnym miejscu. 

 

IX. Nagrody 

Za zajęcie miejsc 1-3 w turniejach serii zasadniczej i finałowej przyznawane są medale. 
 

X. Caddie, osoby postronne 

Zawodnicy GolfSixes League Polska mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, za wyjątkiem 

kategorii wiekowej Dzieci (caddiem może być również rodzic).  

XI. Stosowanie Reguł 

Turnieje GolfSixes League Polska są rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa (wydanie 2019), 

zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz Regułami Lokalnymi zatwierdzonych przez Komitet 

Turnieju, a przygotowanych według Wzorów Reguł Lokalnych umieszczonych w podręczniku Official Guide 

to the Rules of Golf (wydanie 2019). W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca 

jest wersja angielska zatwierdzona i wydana przez R&A Rules Limited. 

XII.  Standardy zachowania zawodnika - procedura 5H 

1. Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami „Fair Play”, uczciwości, odnoszenia 
się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników, dbałości o pole, a także do 
podporządkowania się ogólnym standardom zachowania wynikającym z Reguły 1.2a. Za poważne 
naruszenia standardów zachowania w GolfSixes League Polska uznaje się m.in.: 

▪ umyślne zniszczenie putting greenu; 
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▪ zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego tj. przestawianie tee markerów lub 

palików granicy pola; 

▪ rzucanie kijami; 

▪ umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia; 

▪ używanie wulgarnego lub obraźliwego języka. 

2. Każdy zawodnik, który rażąco naruszy standardy zachowania może zostać zdyskwalifikowany po 
uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu przez sędziego. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może 
podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reguła 1.2a). 

 
XIII. Zawieszenie i wznowienie gry - procedura 6E.  

1. Natychmiastowe zawieszenie. Jeśli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze 

natychmiast muszą przerwać grę i nie wolno wykonać kolejnego uderzenia, dopóki Komitet nie 

wznowi gry. 

2. Normalne zawieszenie (na przykład z powodu zapadających ciemności lub pola nie nadającego się 

do gry). Jeżeli Komitet ogłosi normalne zawieszenie gry, i to co będzie dziać się dalej, zależy od tego, 

czy grupa jest pomiędzy dwoma dołkami, czy też gra na dołku. 

3. Sygnał natychmiastowego zwieszenia gry - Jeden długi sygnał syreny  

4. Sygnał normalnego zatrzymanie gry - trzy następujące po sobie sygnały syreny 

5. Sygnał wznowienia gry - dwa krótkie sygnały syreny 

 

XIV. Karty wyników – modyfikacja reguły 3.3b – stroke play 

1. Gracze samodzielnie zapisują swoje wyniki brutto na karcie wyników w pozycji „Wynik”. Natomiast 

w pozycji „Wynik markera” gracze zapisują wyniki zawodnika, dla którego są markerem. 

2. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie podpisu na karcie 

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 przez Zawodnika.  

3. Opuszczenie Biura Zawodów przez Zawodnika po oddaniu karty wyników jest uważane za zwrócenie 

karty wyników.  

4. Jeżeli Zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, 

że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3.3b. 

5. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”. 

 

XV. Sprzęt elektroniczny 

Używanie urządzeń do komunikowania się na odległość w trakcie gry jest zabronione, z wyłączeniem 

przypadku opisanego poniżej. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu 

skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. 

XVI. Filmowanie i fotografowanie Zawodników 

1. Każdy Zawodnik GolfSixes League Polska wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach 

filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez PZG lub przez upoważniony przez 

PZG podmiot. 

2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku Zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie  

z wizerunku Zawodnika w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 

3. PZG ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Zawodnika w przygotowywanych przez PZG 

publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie 

wykorzystywać wizerunek Zawodnika w Internecie. Udzielone przez Zawodnika prawo do 

nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Zawodnika obejmuje w szczególności: 
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▪ utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku Zawodnika jakąkolwiek techniką, 

▪ wprowadzania wizerunku Zawodnika do obrotu, 

▪ wprowadzania wizerunku Zawodnika do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, 

▪ publicznego udostępniania wizerunku Zawodnika, w tym w Internecie. 

 

XVII. Badania lekarskie 

1. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania ważnych badań lekarskich lekarza sportowego o braku 
przeciwskazań do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie.  

2. Przedstawiciel ustawowy Zawodnika oświadcza, że znany jest mu obowiązek posiadania badań 
lekarskich stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie i 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 
wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości 
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem 
życia.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju GolfSixes League Polska jest założenie pisemnego oświadczenia 
przez Zawodnika i jego przedstawiciela ustawowego oraz przedłożenie kopi aktualnych badań 
lekarskich. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

XVIII. Dane osobowe 

1. Zawodnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez 

siebie danych osobowych przez Polski Związek Golfa, w zakresie /imię, nazwisko, płeć, data 

urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przynależność narodowa, przynależność 

klubowa, aktualny HCP/. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach 

statystycznych, marketingowych, podatkowych oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla 

celów związanych z działalnością statutową Polskiego Związku Golfa. 

2. 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. 

3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polski Związek Golfa z 

siedzibą w Warszawie w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Jestem 

świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich 

poprawiania i usunięcia.  

4. Zawodnik 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 biuro@polski.golf. 

5. Zawodnik wyraża zgodę, na podawanie przez Polski Związek Golfa informacji  

o uzyskanych przez niego wynikach. Zawodnik wyraża zgodę na fakt, że informacje  

o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 

6. Obowiązek informacyjny zgodnie 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 (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych na 

podstawie rozporządzania RODO. 
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7. Pouczenie o prawach: Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa można zrealizować pisząc 

do PZG na adres siedziby lub elektronicznie na adres biuro@polski.golf.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

XIX. Postanowienia końcowe: 

1. Decyzje Komitetu Turnieju poszczególnych turniejów GolfSixes League Polska w zakresie interpretacji 

i stosowania Reguły Gry w Golfa oraz niniejszego regulaminu są ostateczne.  

2. Zawodnik i jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że akceptują postanowienia niniejszego 

Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez 

Zawodnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju. 

3. Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać polecenia Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do poleceń 

może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.  

4. Zawodnicy są zobowiązani do powstrzymania się od publicznego wyrażania swoich uwag dotyczących 

przebiegu i organizacji zawodów, czy też stanu infrastruktury pola golfowego i usług świadczonych 

przez operatora obiektu, nawet w przypadku gdy wydają się one uzasadnione. Wszelkie uwagi, skargi 

i zażalenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora Turnieju lub PZG.  
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Załącznik nr 1 

Wzór oświadczenia składanego przez zawodnika 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data) 

D
an

e 

za
w

o
d

n
ik

a Imię i nazwisko 
 

Adres 
 

PESEL  

 

Oświadczenie  
 

Ja niżej podpisany ____________________________________ (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) działając 

jako przedstawiciel ustawowy ______________________________________ (imię i nazwisko zawodnika) 

w związku z uczestnictwem w GolfSixes League Polska: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Golfa i Organizatora Turniejów  

dla celów statutowych, dla celów marketingowych, dla celów przetwarzania w systemie informatycznym 

Polskiego Związku Golfa; 

2. Oświadczam również, że zapoznałem się z regulaminem GolfSixes League Polska i zobowiązuje się, że zawodnik 

będzie go przestrzegał;  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie określonym w regulaminie GolfSixes League Polska; 

4. Oświadczam, że zawodnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w turniejach 

GolfSixes League Polska; 

5. Oświadczam, że zawodnik posiada badania lekarskie stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 roku o sporcie i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji 

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 

częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń oraz Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 

przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. 

 

 

  

(miejscowość, data) 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(Zawodnicy poniżej 18 roku życia) 

 

 


