
  

Regulamin III edycji Ladies Links  
06.10.2018 Sand Valley Golf Resort 

  
1. Uprawnione do gry są wszystkie golfistki amatorki posiadające oficjalny handicap PZG lub innej             

federacji. Wyniki golfistek mających HCP EGA wyższy niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z HCP                
EGA 36,0.  

2. Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited             
oraz według Reguł Lokalnych. 

3. Lista startowa zostanie opublikowana dnia 05.10 i będzie dostępna w systemie eagle oraz na              
stronie internetowej “www.sandvalley.pl”. 

4. Tee startowe: kobiety – czerwone (uwaga: na polu golfowym Sand Valley kobiece tee ma kolor               
biały). 

5. Format gry: Turniej rozgrywany będzie na 18-stu dołkach w formacie Stroke play brutto oraz              
Stableford netto grupa HCP 0-18 i grupa HCP 18,1-36,0. 

6. Nagrody: 
I, II, III miejsce w kategorii Stroke play brutto 
I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 0,0-18,0)  
I, II, III miejsce w kategorii Stableford netto (grupa HCP 18,1-36,0)  
Nagrody nie dublują się – zwycięzcy nagród w kategorii Stroke play brutto nie mogą być               
jednocześnie zwycięzcami w kategoriach netto – w takim przypadku nagrodę w kategorii netto             
otrzyma następna w kolejności zawodniczka. 

7. W przypadku remisu o kolejności miejsc (w brutto i netto) decyduje metoda „count back” w               
następującej kolejności: lepsze ostatnie 9 dołków, lepsze ostatnie 6 dołków, lepsze ostatnie 3             
dołki, lepszy ostatni dołek. 

8. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości i meleksów.  
9. Uczestniczki Turnieju wyrażają zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,           

zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez         
upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku          
uczestniczki Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w          
celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.  

10. Golfistki zapisujące się na Turniej akceptują automatycznie regulamin oraz zgodę na           
przetwarzanie danych osobowych. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z            
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101                   
poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z              
ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą                
elektroniczną. 
 
  


