
 

 

GOLF PARK MIKOŁÓW 
REGULAMIN TURNIEJU 

„Otwarte Mistrzostwa Polski Longest Drive” 
2-3 PAŹDZIERNIKA 2021 

 
USTALENIA OGÓLNE 
 
1. Patronat nad turniejem objęło PGA POLSKA oraz POLSKI ZWIĄZEK GOLFA. 
2. Turniej odbędzie się dnia 2-3 października 2021 r. na polu golfowym Golf Park Mikołów. 
3. Komitet Turnieju: 

➢ Bogdan Uliasz – Dyrektor Mistrzostw, 

➢ Krzysztof Łukowicz – dyrektor turnieju, 

➢ Angelika Eratowska – przedstawiciel PGA Polska 

➢ Jacek Lempa – sędzia główny 
4. Komitet turnieju powołuje Zespół Sędziowski, w skład którego wchodzą: 

➢ sędzia główny – sprawujący nadzór nad zespołem sędziowskim oraz kontrolujący ekwipunek 
używany przez zawodników, a także zatwierdzanie składów zawodników w poszczególnych 
etapach konkursu 

➢ sędzia protokołu – odpowiedzialny za rejestrację i zakwalifikowanie zawodników, kolejność 
występów zawodników oraz prowadzenie rejestru wyników 

➢ sędzia czasu – do jego obowiązków należy wpuszczanie zawodników na tee, kontrola ilości 
piłek, pomiar czasu oraz sygnalizowanie startu i zakończenia wystąpienia każdego zawodnika 

➢ pięciu sędziów pola – do ich obowiązków należy śledzenie lotu piłek i miejsc ich lądowania oraz 
pomiar odległości uderzeń, a także każdorazowe podawanie odległości do sędziego protokołu. 

5. Do udziału w zawodach dopuszczeni są wszyscy zgłoszeni golfiści-amatorzy, profesjonaliści, będący 
członkami PGA Polska, non-amatorzy posiadający obywatelstwo polskie. 

6. Ustala się następujące kategorie zawodników: 

➢ Grupa I Panie 18+ do 50 

➢ Grupa II Panie 50+  

➢ Grupa III Panowie 18+ do 50 

➢ Grupa IV Panowie 50+ do 65 

➢ Grupa V Panowie 65+ 

➢ Grupa VI Panie Pro i non amatorki 

➢ Grupa VII Panowie Pro i non amatorzy 

➢ Grupa VIII Juniorki do 18 

➢ Grupa IX Juniorzy do 18 
8. Zgłoszenia do zawodów odbywają się: 

➢ mailowo na adres biuro@golfparkmikolow.pl 

➢ telefonicznie w recepcji klubu (603 621 112, 788 025 744), 

➢ lub osobiście w recepcji klubu. 
9. Termin zgłoszeń upływa dnia 27 września 2021 r. o godzinie 17:00. 
10. Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 350 PLN, juniorzy 100 PLN, przelewem na konto  

10 05 8436 0003 0000 0026 7118 0001 



 

 

do dnia 8.10.2021. W przypadkach szczególnych możliwe będzie wniesienie opłaty startowej on-
line na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku niestawienia się zawodnika na 
starcie lub dyskwalifikacji opłata startowa nie będzie zwracana. 
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: 

➢ koszulki klubowe, 

➢ dwudniowy catering, 

➢ 2 x green fee na polu Mikołów GP. 
 
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Zawody odbywają się na driving range pola Golf Park Mikołów. 
2. Od odległości 150 m od startu wyznaczony zostaje liniami ciągłymi pas lądowania piłek o szerokości 

40 m. Szerokość pasa jest poza tym oznaczona flagami ustawionymi w odległości 1 m na zewnątrz 
od tych linii. 

3. Pas lądowania piłek jest podzielony co 10 m liniami ciągłymi poprzecznymi. 
4. Piłka wybita przez zawodnika musi zatrzymać się wewnątrz pasa lądowania. Piłka, która całym 

obwodem przekroczy zewnętrzną krawędź linii podłużnej lub nie osiągnie odległości 150 m od 
startu jest na aucie i nie jest kwalifikowana do pomiaru odległości. 

5. Wybijanie piłek odbywa się dla wszystkich grup z jednego tee, z mat range’owych. Kołeczek tee 
używany do podniesienia piłki ponad poziom ziemi (maty) podczas uderzenia nie może być dłuższy 
niż 4 cale (101,6 mm) i musi spełniać wymagania reguł dotyczących sprzętu. 

6. Do zawodów używa się wyłącznie piłek dostarczonych prze organizatora zawodów. Użycie innych 
piłek przez zawodników oznacza dyskwalifikację. 

7. Do wykonania uderzenia gracz musi użyć kija, który jest zgodny z wymaganiami zawartymi w 
regułach dotyczących sprzętu golfowego. Każdy driver używany do uderzenia musi posiadać 
główkę identyfikowaną przez model i kąt nachylenia, które znajdują się na aktualnej liście główek 
zatwierdzonych przez R&A. Długość kija nie może przekroczyć 48 cali (1,291 m). 
Niedopuszczalne jest obciążanie główki kija dodatkowymi ciężarkami umieszczonymi wewnątrz lub 
na zewnątrz główki bądź na shafcie, wiercenie otworów w główce, wypełnianie główki 
jakimkolwiek materiałem, wzmacnianie shaftu np. taśmą itp. i inne przeróbki kijów. Stwierdzenie 
takich przeróbek skutkuje dyskwalifikacją. 

8. Każdy zawodnik może mieć na stanowisku startu najwyżej 3 kije. 
9. W każdym wątpliwym przypadku decyzję podejmuje sędzia główny. 
10. Na tee może się znajdować tylko jeden zawodnik. 
11. Na życzenie zawodnika dopuszczalny jest doping publiczności. 
12. Każdy zawodnik, podczas eliminacji i finału, otrzymuje na starcie 5 piłek golfowych. Czas na wybicie 

wszystkich piłek wynosi 3 minuty. 
13. Po wejściu na stanowisko zawodnik otrzymuje 1 minutę na przygotowanie się do uderzenia. Przed 

upływem 1 minuty sędzia czasu zadaje pytanie „gotów?”. Po potwierdzeniu przez zawodnika 
sędzia czasu daje sygnał dźwiękowy „start” i uruchamia pomiar czasu. Po upływie czasu sędzia 
zatrzymuje pomiar i równocześnie daje sygnał dźwiękowy „stop”. Po nadaniu sygnału „stop” 
zawodnik nie może wybić piłki. 

14. Sędziowie pola muszą obserwować lot i lądowanie piłek oraz natychmiast podawać usytuowanie 
piłki: „w polu” lub „aut”. Po wybiciu przez zawodnika wszystkich piłek sędziowie dokonują pomiaru 
odległości piłki, która wylądowała najdalej. Odległość piłki podaje się z dokładnością do 1 m. W 
każdym przypadku piłka musi być w spoczynku. Aby zaliczyć odpowiednią odległość, piłka musi 
przekroczyć całym obwodem krawędź linii przeciwną do położenia tee. 

 
PRZEBIEG KONKURSU: 
 



 

 

1. Kolejność startu poszczególnych Grup ustala Komitet Turnieju i podaje do wiadomości listę 
startową w dniu poprzedzającym zawody, tj. dnia 1.10.2021 do godziny 15:00. 

2. Kolejność startu w grupach ustalana jest alfabetycznie. 
3. Zawody zaczynają się o godzinie 9:00. 
4. Klasyfikacja: 
 

A. Eliminacje 
W każdej grupie wyłonionych zostaje co najwyżej 4 zawodników, którzy wykonali najdłuższe 
uderzenia. 
Gdy między zawodnikiem 4 a następnym czy następnymi występuje remis prowadzona jest 
dogrywka aż do wyłonienia zwycięzcy 

 
B. Finał 
W każdej grupie zwycięża zawodnik, który wykonał najdłuższe uderzenie. 
Gdy między zawodnikami występuje remis prowadzona jest dogrywka aż do wyłonienia zwycięzcy  

 
TYTUŁY I NAGRODY:   
 

➢ Mistrz Polski Long Drive Amatorów – zawodnik-amator, najdłuższe uderzenie w finale 

➢ Mistrzyni Polski Long Drive Amatorów – zawodniczka-amatorka, najdłuższe uderzenie w 
finale 

 

➢ Mistrz Polski Long Drive Pro i Non-Amatorów – zawodnik-pro lub non-amator, zwycięzca 
finału w grupie Pro i Non-Amatorów 

➢ Mistrzyni Polski Long Drive Pro i Non-Amatorów - zawodniczka-pro lub non-amatorka, 
zwyciężczyni finału w grupie Pro i Non-Amatorów 

 

➢ Mistrzyni Polski Long Drive Juniorów 

➢ Mistrz Polski Long Drive Juniorów  
 

➢ Mistrzyni Polski Long Drive 18+ do 50 

➢ Mistrzyni Polski Long Drive 50+ 
 

➢ Mistrz Polski Long Drive 18+ do 50 

➢ Mistrz Polski Long Drive 50+ do 65 

➢ Mistrz Polski Long Drive 65+ 
 

➢ Mistrzyni Klubu Golf Park Mikołów Long Drive - członkini klubu GPM, która w finale 
wykonała najdłuższe uderzenie 

➢ Mistrz Klubu Golf Park Mikołów Long Drive – członek klubu GPM, który w finale wykonał 
najdłuższe uderzenie 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Standardy zachowania zawodnika 

a) Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami „Fair Play”, uczciwości, 
odnoszenia się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników, a także do 
podporządkowania się ogólnym standardom zachowania (rzucanie kijami, umyślne 



 

 

rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia, używanie wulgarnego lub 
obraźliwego języka), 

b) 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. 

c) Podczas rundy turniejowej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w trakcie jej rozgrywania 
pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, 
zdyskwalifikowany zawodnik może ponadto zostać ukarany zakazem uczestnictwa w 
turniejach w Golf Park Mikołów w bieżącym sezonie.  

 
2. Zwrot wniesionej opłaty turniejowej  
 W przypadku zawodników niezakwalifikowanych do Turnieju zwrot wniesionej opłaty 
turniejowej zostanie dokonany w całości. Zwrot opłaty turniejowej wniesionej przez zawodników 
zakwalifikowanych do turnieju nastąpi jedynie w sytuacji zgłoszenia wycofania z uczestnictwa w 
turnieju złożonego na piśmie, przekazanego e-mailem na adres poczty elektronicznej: 
biuro.golfparkmikolow@gmail.com na 1 dzień przed turniejem (do dnia 01.10.2021 do godziny 17:00). 
Zwrot wniesionej opłaty turniejowej nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia turnieju na konto 
podane przez zawodnika. 
 
3. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju 
 Zawodnik, który zgłosi swój udział w Turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może 
wycofać się z udziału w zawodach jedynie pod warunkiem złożenia informacji na piśmie lub przesłania 
jej na adres poczty elektronicznej: biuro.golfparkmikolow@gmail.com na co najmniej 1 dzień przed 
rozpoczęciem (do dnia 01.10.2021 do godziny 17:00) W takim przypadku, wniesiona przez zawodnika 
opłata turniejowa zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnieju. Jeżeli zawodnik 
nie wycofa pisemnie swojego udziału w turnieju w terminie, to wniesiona opłata turniejowa nie 
podlega zwrotowi. 
 
4. Dyskwalifikacja 
 Niestawienie się na starcie w wyznaczonym czasie lub nieukończenie rundy bez podania 
ważnej przyczyny, powoduje dyskwalifikację zawodnika.  
 
5. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe 

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w 
wyznaczonym dla jego grupy miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Zawodnik musi wystartować 
o czasie: 

− oznacza to, że gracz musi być gotowy do gry o czasie i w miejscu startu ustalonym przez 
Komitet Turnieju, 

− czas startu ustalony przez Komitet Turnieju traktowany jest jako czas dokładny (na 
przykład, 9:00 oznacza 9:00:00, a nie inny czas jak 9:01: Rozpoczęcie gry poza czasem 
dokładnym skutkuje karą przesunięcia startu po ostatnim zawodniku z grupy. 

−  oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na stanowisku startowym. 
Konieczne jest dostosowanie własnych zegarków do wskazań tego zegara. 

 
6. 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. 
 
7. Protesty 
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 Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu do momentu zakończenia turnieju. Protesty są 
rozpatrywane przez Komitet Turnieju w składzie co najmniej 3-osobowym. Decydujący głos w sprawie 
rozstrzygnięcia ma Dyrektor Turnieju. 
 
8. Filmowanie i fotografowanie zawodników 

a) każdy zawodnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach 
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Golf Park Mikołów lub przez 
upoważniony niego podmiot wyłącznie do promocji powyższego turnieju. 

b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie z 
wizerunku zawodnika w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz 
wydawniczych wyłącznie do promocji powyższego turnieju. 
 

c) Golf Park Mikołów ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek zawodnika w 
przygotowywanych przez Golf Park Mikołów publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, 
ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek zawodnika w 
Internecie. Udzielone przez zawodnika prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku 
Zawodnika wyłącznie do promocji powyższego turnieju, które obejmuje w szczególności: 

− 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. 
 
9. Stan zdrowia zawodnika  

Zawodnik bierze na siebie odpowiedzialność za swój stan zdrowia i świadomy jest ryzyka, 
wynikającego ze współzawodnictwa sportowego.  

 
10. Dane osobowe 

a) zawodnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych 
przez siebie danych osobowych przez Stowarzyszenie Golf Park Mikołów, 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 Golf Park 
Mikołów. 

b) administratorem w/w danych osobowych jest Stowarzyszenie Golf Park Mikołów z siedzibą w 
Mikołowie, ul. Parkowa 1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000472682. 

c) zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie 
Golf Park Mikołów z siedzibą w Mikołowie 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.) o treści 
zgody: „Jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych 
osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia”. 

d) 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 Stowarzyszenia Golf Park Mikołów bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro.golfparkmikolow@gmail.com  

e) zawodnik wyraża zgodę, na podawanie przez Stowarzyszenie Golf Park Mikołów informacji o 
uzyskanych przez niego wynikach. Zawodnik wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego 
wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 



 

 

f) 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. 

g) 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.  

h) powyższe prawa można zrealizować pisząc do Golf Park Mikołów na adres siedziby lub 
elektronicznie, 

i) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
11. Decyzje Komitetu Turnieju 

a) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Regulaminu są ostateczne. 
b) zapisując się do turnieju zawodnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu 
przez zawodnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem zawodnika z Turnieju. 

c) zawodnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do 
poleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem zawodnika z Turnieju. 

d) Komitet Turnieju ma prawo do zmiany w zapisach regulaminu na dwa dni przed rozpoczęciem 
Turnieju. 

 

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. 

 
 
Golf Park Mikołów 
 
Komitet Turnieju 


