PGA POLSKA Tour 2022
PGA Polska Championship
17-19 września 2022
1.
Komitet Turnieju
Dyrektor turnieju: Angelika Eratowska
Sędzia główny: Piotr Urbański
Sędzia: Jolanta Makuch
Turniej PGA Polska Championship rozgrywany jest zgodnie z „Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska” oraz z
Hard Card PGA Polska 2022 jak również Reguł Lokalnych wydanych przez Komitet Turnieju przed rozpoczęciem
pierwszej rundy turnieju.
Turniej odbywa się pod patronatem PZG i jest turniejem rankingowym Polskiego Związku Golfa.
Turniej PGA Polska Championship zostanie rozegrany w dniach 17-19 września 2022 r. na polu Lisia Polana.
2.
Uprawnieni do gry
a. Limit zawodników w turnieju ustalony jest na 120 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem
wniesienia opłaty wpisowej w terminie SIEDMIU DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU
b. Zawodowcy: Zgodnie z ustępem 2. Regulaminu Ogólnego Turniejów PGA Polska
c. Amatorzy: Do gry dopuszczeni będą gracze posiadający zarówno czynny jak i nieczynny HCP. Gracze nie
posiadający czynnego HCP nie będą uwzględnione w klasyfikacji netto. Maksymalny HCP dokładny graczy: 30,0.
Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo rozdania 10 „dzikich kart” osobom z HCP dokładnym powyżej 30,0, osoby
te będą liczone z HCP dokładnym 30.0.
3.
Zgłoszenia i lista rezerwowa
a. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i opłacenie udziału w
turnieju przelewem na konto podane na stronie internetowej www.pgapolska.com;
b. Ostateczny termin zgłoszeń i płatności: SIEDEM DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU;
c. Osoby, które zgłoszą się po terminie zawartym w regulaminie otrzymają możliwość gry po uzyskaniu zgody
Dyrektora Turnieju.
4.
Start turnieju
a. Czas startu: od godziny 08:00
b. Osoby, które pomimo dokonania wpłaty nie zgłosiły się na start, będą pozbawione prawa startu w trzech
następnych turniejach organizowanych przez PGA Polska
c. W pierwszym dniu grupy startowe wyłonione zostaną na zasadzie losowania wśród graczy zawodowych oraz non
amatorów, amatorzy oraz aplikanci i studenci z czynnym HCP wg rosnących wartości HCP, a podczas kolejnych dni
wg wyników Stroke play brutto.
5.
Format turnieju
Zawodowcy: 54 dołków w formacie Stroke play Brutto
Amatorzy: 54 dołków w formacie Stroke play Brutto
Amatorzy: 54 dołków w formacie Stroke play Netto
6.
Cut
Po drugim dniu turniejowym będzie zastosowana formuła cut. Do drugiej rundy przejdzie 72 graczy plus remisy.
Wszyscy gracze, którzy nie przejdą cuta będą mieli możliwość rozegrania rundy po turnieju.
7.
Tee
Zawodowcy:
a. kobiety: żółte, długość pola 5587 m,
b. mężczyźni: białe, długość pola 6051 m,
Amatorzy:
a. kobiety: żółte , długość pola 5587 m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację

Golfa (EGA)
b. juniorzy do lat 12 : czerwone, długość pola 4719 m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez
Europejską Federację Golfa (EGA)
c. mężczyźni i juniorzy powyżej 12 roku życia: białe , długość pola 6051 m, z uwzględnieniem zmian długości
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
8.

Opłaty

Opłaty przyjmowane są na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju na rachunek bankowy podany poniżej. Płatność po
wyznaczonym terminie wiąże się z opłatą podwyższoną o 50%. Członkowie PGA Polska z nieopłaconą składką
członkowską za sezon 2022 nie zostaną dopuszczeni do turnieju. W przypadku rezygnacji z turnieju po
opublikowaniu list startowych opłata turniejowa nie zostanie zwrócona. W przypadku rezygnacji z turnieju po
opublikowaniu list startowych opłata turniejowa nie zostanie zwrócona.
a. Zawodowcy:
i. Członkowie PGA Polska – 220 zł
ii. Aplikanci PGA Polska – 220 zł
iii. Zawodowcy spoza PGA Polska – 420 zł
b. Amatorzy:
i. Członkowie Klubu – 330 zł
ii. Juniorzy Klubu – 330 zł
iii. Juniorzy spoza Klubu – 330 zł
iii. Goście – 580 zł
c. Goście sponsorów i dzikie karty – wg decyzji Komitetu Turnieju
Nr konta: 81 1500 1722 1211 7002 3793 0000
IBAN: PL81 1500 1722 1211 7002 3793 0000
BIC: WBKPPLPPXXX
Bank Zachodni WBK
Adres PGA Polska:
Al. Jerozolimskie 65/79
Warszawa 00-697
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko_opłata za turniej PGA Polska Championship
1.
Nagrody
I, II, III miejsce wśród amatorów klasyfikacji Stroke play brutto po 54 dołkach
I, II, III miejsce wśród amatorów klasyfikacji Stroke play netto po 54 dołkach
Najlepsza kobieta w klasyfikacji Stroke play brutto i stroke play netto po 54 dołkach
Najlepszy junior (do 18 lat) w kategorii Stroke play brutto i stroke play netto po 54 dołkach
I, II, III miejsce wśród zawodowców klasyfikacji Stroke play po 54 dołkach
Nagrody w klasyfikacjach brutto i netto są rozłączne. Kategoria brutto jest kategorią główną i gracze otrzymujący
nagrody za kategorię brutto nie są uwzględniani w nagrodach w kategorii netto.
Podział puli pieniężnej zostanie opublikowany na stronie www.pgapolska.com.
Nieodebranie nagrody przez amatora jest równoznaczne z jej utratą.
Zawodowcy mają obowiązek uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród oraz podpisać listę obecności.
Niepodpisanie listy będzie skutkować niewypłaceniem nagrody pieniężnej.
9.
Informacje
Wszelkie informacje dotyczące turnieju, takie jak skład Komitet Turnieju, listy startowe, komunikaty Komitetu

Turnieju będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Centrum Turniejowym oraz na stronie internetowej
www.pgapolska.com
10.
Remisy
Zawodowcy:
a. W przypadku remisu o pierwsze miejsce wśród Pro w klasyfikacji Strokeplay Brutto, odbędzie się dogrywka w
systemie "nagłej śmierci" zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej. Dołki dogrywki zostaną ogłoszone przez Komitet
Turnieju przed jej rozpoczęciem.
b.W przypadku remisów na miejscu drugim i dalszych, zawodnicy będą klasyfikowani ex-aequo.
Amatorzy:
W przypadku remisu o pierwsze, drugie i trzecie miejsce wśród Amatorów w klasyfikacji Strokeplay Brutto i Netto o
zajęciu wyższego miejsca zadecyduje zasada countback: lepsza ostatnia runda, 9, 6, 3, 1 ostatniej rundy. W razie
remisów o miejsca poza nagradzanymi będą przyznawane miejsca ex-aequo
Poprzez ostatnie 9 dołków rozumie się dołki 10-18 pola.
11.
Punkty Rankingowe PZG
Punkty rankingowe PZG będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG 2022.
12.
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA
Polska z siedzibą w Warszawie 00-067, Al. Jerozolimskie 65/79, email biuro@pgapolska.com, telefon
kontaktowy: 506875558
2. Dane osobowe Zawodników takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, podane w ramach
zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Turnieju, w tym w szczególności w celu realizacji procesu zgłoszenia i potwierdzenia
udziału Zawodnika w Turnieju, ogłoszenia wyników, rozdania nagród, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji/roszczeń zgłoszonych w związku z udziałem w Turnieju.
3. Jeśli Zawodnik wyrazi zgodę, jego dane osobowe, w zakresie o których mowa w pkt.1, będą również
przetwarzane przez Organizatora w celu przesyłania Zawodnikom informacji handlowych oraz
informacji handlowych partnerów Organizatora.
4. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku
w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub
przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika
Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych,
marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
5. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi
obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
7. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane
dotyczą.
8. Uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Uczestnicy Turnieju mają prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy Uczestnik uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia
jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych
osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.
11. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Turnieju obejmuje w szczególności:
a. przypomnienie o wniesieniu opłaty za udział w turnieju drogą telefoniczną lub mailową
b. publikację na stronie internetowej Turnieju PGA Polska Championship imienia i nazwiska
uczestnika na liście startowej Turnieju wraz z godzinami startów.
c. publikację na stronie internetowej Turnieju PGA Polska Championship imienia i nazwiska
uczestnika na liście wyników.

