
   

 

Regulamin BMW Junior Tour 2013 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Pomysłodawcą i właścicielem wszelkich praw do serii turniejów golfowych pod nazwą 
Junior Tour jest Polski Związek Golfa (PZG). 

2. BMW Junior Tour jest cyklem turniejów PZG dla młodzieży do 18 lat. 
3. Organizatorem BMW Junior Tour na zlecenie PZG są: firma Mid Golf oraz Binowo 

Park Sp. z o.o. przy współpracy z polami oraz klubami golfowymi. 
4. BMW Junior Tour odbywa się na polach golfowych w Polsce na warunkach 

nieodpłatności dla jego uczestników dzięki przychylności właścicieli pól golfowych, 
którzy zgodzili się odstąpić od pobierania opłat za korzystanie z pola w trakcie rund 
turniejowych. 

5. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju oraz, 
w razie możliwości, przedstawiciel pola golfowego na którym organizowany jest 
turniej. 

6. PZG zobowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zawodach do 
przestrzegania niniejszego regulaminu, reguł gry w golfa oraz etykiety golfowej. 
Zawodnicy są zobowiązani do powstrzymania się od publicznego wyrażania swoich 
uwag dotyczących przebiegu, organizacji i warunków zawodów, nawet w przypadku 
gdy są one usprawiedliwione. Wszelkie takie uwagi należy kierować wyłącznie do 
organizatora turnieju bezpośrednio lub za pośrednictwem sędziego turnieju. Nie 
będą tolerowane żadne zgłaszane publicznie uwagi dotyczące stanu pola golfowego 
oraz infrastruktury wokół pola golfowego. Takie wypowiedzi będą traktowane jako 
przejaw braku elementarnych zasad dobrego wychowania w kontekście informacji 
zawartej w pkt. 4. 

7. Celem nadrzędnym BMW Junior Tour jest propagowanie golfa jako sportowej 
rywalizacji wśród młodzieży, prowadzonej w duchu fair play. 

§ 2. Uprawnieni do gry 

1. Juniorki, juniorzy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi, młodziczki, młodzicy, dziewczęta 
i chłopcy, amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules 
Limited,  urodzeni w 1995 r. lub później. 

2. Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG, Zieloną Kartą z HCP Klubowym lub Zieloną Kartą 
PZG (w takim przypadku do obliczeń klasyfikacyjnych stroke play netto zawodnik 
otrzymuje handicap Gry 39). 

3. Zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe 
związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego 
potwierdzenia HCP przedstawionego Komisji Turniejowej w wersji papierowej lub 
elektronicznej najpóźniej w dniu treningowym. 

§ 3. Kwalifikacje i zgłoszenia zawodników do turnieju 

1. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 100 graczy. 



   

 

2. Kwalifikacja do turnieju w poszczególnych grupach nastąpi na podstawie zgłoszeń wg 
kryterium rosnącej wartości HCP. PZG zastrzega sobie prawo przyznania 
dodatkowych 6 "dzikich kart" do turnieju. 

3. Zgłoszenia dokonane muszą być na jednej z stron www.pzgolf.pl, 
http://midgolf.pl/index.php/junior-tour1/zgoszenie-do-turnieju lub 
http://www.binowopark.pl/index.php/pl/pzgolf-junior-tour najpóźniej na 7 dni przed 
datą rozpoczęcia zawodów.  

4. Lista zgłaszanych zawodników będzie przedstawiana sukcesywnie na stronie 
www.pzgolf.pl. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych będzie przedstawiona na 5 dni 
przed zawodami. 

§ 4. Rejestracja i zamknięcie listy startowej 

1. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi w dniu poprzedzającym 
zawody o godz. 16.00 i zostanie ogłoszona na stronie www.pzgolf.pl  

2. Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego 
zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania 
takiej informacji pocztą elektroniczną na adres: mid-golf@home.pl turnieje część 
południowa , info@binowopark.pl turnieje część północna co najmniej na 3 dni przed 
terminem rozpoczęcia zawodów. W przypadku zawodników wchodzących w skład 
kadry narodowej juniorów, dodatkowo należy o wycofaniu się z turnieju 
poinformować trenera kadry narodowej na adres: mobgolf@gmail.com .  

3. Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po 
upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 2, należy bezzwłocznie zgłosić 
telefonicznie u organizatora część południowa na numer +48 603 387230, część 
północna na numer +48 91 404 15 33. 

4. Zawodnicy, którzy nie dokonają jednej z powyższych procedur zwolnienia siebie  
z udziału w turnieju, zostaną automatycznie niedopuszczeni do kolejnych zawodów  
z serii BMW Junior Tour. 

§ 5. Format turnieju oraz klasyfikacje rankingowe 

1. Tee: juniorzy urodzeni przed  2001 rokiem  – żółte; juniorki oraz chłopcy urodzeni  
w  2001 roku lub później   – czerwone. 

2. Turnieje serii zasadniczej rozgrywane będą na 18 dołkach na ilość uderzeń. 
3. Turniej finałowy rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 rundy) na ilość uderzeń.  
4. W turniejach zastosowana będzie klasyfikacja stroke play netto zawodników  

w czterech grupach handicapowych:  
 grupa Handicapowa +5,0 – 11,4 
 grupa Handicapowa 11,5 -18,4 
 grupa Handicapowa 18,5 – 26,4 
 grupa Handicapowa 26,5  - 54,0 

5. W turnieju prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

http://www.pzgolf.pl/
http://midgolf.pl/index.php/junior-tour1/zgoszenie-do-turnieju
http://www.pzgolf.pl/
http://www.pzgolf.pl/
mailto:mid-golf@home.pl
mailto:info@binowopark.pl
mailto:mobgolf@gmail.com


   

 

a) Ranking PZG - punkty będą liczone rozłącznie dla juniorek i juniorów  
w kategoriach wiekowych za miejsca uzyskane w klasyfikacji stroke play 
brutto w danym turnieju. 

b) Ranking w Grupach Handicapowych BMW Junior Tour – za miejsca uzyskane 
w klasyfikacji stroke play netto w danym turnieju z podziałem na grupy 
handicapowe. Wraz ze zmianą grupy Handicapowej w trakcie trwania sezonu 
punkty rankingowe są przenoszone w całości. 

c) Ranking w Grupach Wiekowych BMW Junior  Tour – za miejsca uzyskane  
w klasyfikacji stroke play  brutto w danym turnieju z podziałem na 
następujące grupy wiekowe: 

 Juniorzy/Juniorki - urodzeni w latach 1995 - 1996, 
 Juniorzy Młodsi/Juniorki Młodsze - urodzeni w latach 1997 - 1998, 
 Młodzicy/Młodziczki - urodzeni w latach 1999 -2000, 
 Chłopcy/Dziewczęta - urodzeni w roku 2001 lub później. 

6. O pozycji w rankingu danej grupy handicapowej BMW Junior Tour decyduje suma 
arytmetyczna 3 najlepszych wyników punktowych uzyskanych w turniejach serii 
zasadniczej oraz turnieju Masters – łącznie 4 wyników punktowych. Przy równej ilości 
pkt., decyduje wynik uzyskany przez zawodnika w turnieju Masters z zastosowaniem 
reguły opisanej w § 7 pkt. 3. 

7. O pozycji w rankingu danej grupy wiekowej BMW Junior Golf Tour decyduje suma 
arytmetyczna 3 najlepszych wyników punktowych uzyskanych w turniejach serii 
zasadniczej oraz turnieju Masters – łącznie 4 wyników punktowych. Przy równej ilości 
pkt., decyduje wynik uzyskany przez zawodnika w turnieju Masters z zastosowaniem 
reguły opisanej w § 7 pkt. 3. 

8. Wyniki stroke play netto będą obliczone z zastosowaniem HCP gry na polu, 
obliczonego na podstawie dokładnego HCP zawodnika, zawartego w centralnej bazie 
HCP PZG i parametrów kalibracyjnych pola (CR i SR), zawartych w PZG Eagle. 

§ 6. Ogłoszenie grup startowych i kolejność gry 

1. Ogłoszenie grup startowych odbędzie się w dniu poprzedzającym zawody o godzinie 
18:00 w klubie gdzie odbywają się zawody oraz następnie na stronie www.pzgolf.pl. 

§ 7. Zwycięzcy turnieju 

1. Zwycięzcą w danej grupie handicapowej zostaje zawodnik z najniższym wynikiem 
stroke play netto, zaś zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik  
z najniższym wynikiem stroke play brutto. 

2. W przypadku równego wyniku stroke play brutto w kategorii łącznej, o ostatecznej 
klasyfikacji decydować będzie dogrywka na dołkach wybranych przez Komitet 
Turnieju. 

3. W przypadku równego wyniku stroke play brutto w grupach wiekowych oraz wyniku 
stroke play netto w grupach handicapowych, o kolejności w danej klasyfikacji 
decyduje wynik uzyskany ostatniego dnia zawodów, w następującej kolejności: na 18 

http://www.pzgolf.pl/


   

 

dołkach, na drugiej „dziewiątce”, na ostatnich sześciu dołkach, na ostatnich trzech, na 
ostatnim dołku, pierwszeństwo posiadacza wyższego handicapu dokładnego – w 
przypadku grup wiekowych oraz pierwszeństwo posiadacza niższego handicapu 
dokładnego – w przypadku grup handicapowych. 

4. Zwycięzcy danego turnieju w poszczególnych grupach handicapowych otrzymują 
medale za I, II i III miejsce. 

5. Zwycięzcy danego turnieju w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują puchary 
za I miejsce oraz medale za II i III miejsce. 

6. Zwycięzcy rankingów BMW Junior Tour w poszczególnych grupach handicapowych 
oraz poszczególnych grupach wiekowych otrzymują puchary za I, II i III miejsce. 

 

§ 8. Sposób przyznawania punktów do rankingów 

1. W każdej grupie (zarówno handicapowej jak i wiekowej) punkty przyznawane są na 
podstawie uzyskiwanych miejsc. W turnieju finałowym liczba punktów za każde 
miejsce zostanie przemnożona przez współczynnik 1,5. 
 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 
1 100 21 39 41 19 61 8 81 2 

2 90 22 38 42 18 62 7 82 2 

3 86 23 36 43 17 63 7 83 2 

4 81 24 35 44 17 64 7 84 2 

5 78 25 34 45 16 65 6 85 1 

6 75 26 33 46 15 66 6 86 1 

7 72 27 31 47 15 67 6 87 1 

8 69 28 30 48 14 68 5 88 1 

9 66 29 29 49 13 69 5 89 1 

10 63 30 28 50 13 70 5 90 1 

11 60 31 27 51 12 71 4 91 1 

12 58 32 26 52 12 72 4 92 1 

13 55 33 25 53 11 73 4 93 1 

14 53 34 24 54 11 74 4 94 1 

15 51 35 23 55 10 75 3 95 1 

16 49 36 23 56 10 76 3 96 1 

17 47 37 22 57 9 77 3 97 1 

18 45 38 21 58 9 78 3 98 1 

19 43 39 20 59 9 79 2 99 1 

20 41 40 20 60 8 80 2 100 1 

 

§ 9. Opłaty turniejowe 

1. Uczestnicy BMW Junior Tour są zwolnieni z opłat turniejowych. 

 



   

 

§ 10. Caddy i osoby postronne 

1. Uczestnicy BMW Junior Tour mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego. 
2. W przypadku naruszenia zakazu, zawodnik otrzymuje 2 uderzenia karne za każdy 

dołek, na którym miało miejsce naruszenie zakazu, nie więcej niż 4 uderzenia za 
rundę i musi natychmiast zrezygnować z usług caddiego. 

3. Jeżeli gracz nie zrezygnuje natychmiast z usług caddiego, zostanie zdyskwalifikowany. 
4. Sztab szkoleniowy kadry narodowej Polskiego Związku Golfa może przebywać na polu 

golfowym w czasie trwania rundy turniejowej. 
5. Wprowadza się całkowity zakaz przebywania na polu golfowym w czasie rundy 

turniejowej osobom nie związanym z organizacją zawodów. Jeśli zakaz ten łamie 
osoba spokrewniona z zawodnikiem to kara nakładana jest na zawodnika w 
następujący sposób: 

 pierwsze przewinienie – dwa uderzenia karne na rozgrywanym dołku 
 drugie przewinienie – dyskwalifikacja. 

 

§ 11. Przemieszczanie się zawodnika na polu. 

1. Zawodnik musi w czasie trwania rundy chodzić pieszo. 
2. W przypadku naruszenia tego nakazu, zawodnik otrzymuje 2 uderzenia karne za 

każdy dołek, na którym miało miejsce naruszenie nakazu, nie więcej niż 4 uderzenia 
na rundę i musi natychmiast zrezygnować z używania środka transportu. Jeżeli gracz 
nie zrezygnuje natychmiast z używania środka transportu, zostanie 
zdyskwalifikowany.  

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych z przyczyn zdrowotnych, Komitet 
Turnieju może zezwolić na używanie samobieżnego wózka motorowego.  

§ 12. Złe zachowanie 

1. Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, 
piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia będzie karane  
w następujący sposób: 

 pierwsze przewinienie – dwa uderzenia karne 
 drugie przewinienie – dyskwalifikacja. 

§ 13. Nagrody specjalne 

1. Zwycięzcy Rankingu Grup Wiekowych BMW Junior Tour otrzymują nagrody rzeczowe 
lub nagrody w postaci dofinansowania indywidualnego szkolenia sportowego w 
wysokości 1000 zł brutto. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie przez kandydata co najmniej  
3 zawodów serii zasadniczej oraz turnieju Masters. W przypadku niespełnienia tego 
warunku przez zwycięzcę w danej grupie wiekowej, nominowana będzie pierwsza 
kolejna osoba spełniająca ten warunek. 

3. Koszty nagród wymienionych w pkt.1  zostaną pokryte w całości przez PZG. 



   

 

§14 Opóźnianie gry. Wolne tempo gry. 

1. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli 
po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona, grupie lub pojedynczym 
zawodnikom będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie 
nie może przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na tee shot na 
dołku par 3, approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na pozostałe  tee shoty lub 
uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza  z grupy. Poza putting green’em 
czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość 
czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń 
zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na 
uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu gdy 
zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie 
piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych 
utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii 
putta zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten 
czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od 
sędziego. 

2. Karą za opóźnianie gry jest: 
 Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne. 
 Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne. 
 Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja. 

§15 Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków 

1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy 
znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej 
przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą 
niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie 
zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej 
kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

 Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry, 
 Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry, 
 Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry. 

§16 Urządzenia do pomiaru odległości 

1. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru 
odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: 
różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas 
regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru 
innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co 
karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia 
została użyta, czy też nie. 

 



   

 

§ 17. Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na bezpłatne 
użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych 
przygotowanych przez organizatora Turnieju lub Polski Związek Golfa. 

2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne 
korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, 
marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 

3. Organizator Turnieju lub Polski Związek Golfa ma prawo nieodpłatnie wykorzystać 
wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowanych przez Organizatora Turnieju 
publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo 
nieodpłatnie wykorzystać wizerunek uczestnika Turnieju w internecie. Udzielone 
przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku 
uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: 

a) Utrwalanie i/lub zwielokrotnienie wizerunku uczestnika Turnieju jakakolwiek 
techniką; 

b) Wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu; 
c) Wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej; 
d) Publicznego udostępnienia uczestnika Turnieju, w tym internecie. 

4. Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że znany mu jest 
obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 
wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu 
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego  
i oświadczenia, że posiada stosowne zaświadczenie lekarskie i oświadcza, że jest 
zdolny do współzawodnictwa sportowego. 

5. Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych,  
w tym danych Uczestnika Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych 
osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów 
współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową 
Organizatora Turniejowego. 

6. 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. 

7. Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wgląd do swoich 
danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmian, 
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 organizacja@pzgolf.pl. 

8. Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Organizatora Turniejów lub 
Polski Związek Golfa informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik 

mailto:organizacja@pzgolf.pl


   

 

Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne 
(livescoring). 

9. Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że zapoznał się  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 
Jakiegokolwiek naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może wykluczeniem 
z możliwości startu w Turnieju. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest założenie pisemnego oświadczenia przez 
zawodnika i jego przedstawiciela ustawowego oraz przedłożenie kopi badań 
lekarskich. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem turniejów  
i odpowiada za stosownie się do jego postanowień. Nieznajomość zasad i związane  
z tym ewentualne kary lub nieporozumienia obciążają zawodnika. 

12. Rejestracja na turniej z serii BMW Junior Tour przez osobę nieletnią oznacza, że 
rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej: 

a) Zapoznał się z treścią Regulaminu BMW Junior Tour; 
b) Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu 

nieletniego oraz świadomość planów uczestnictwa nieletniego w turnieju  
z serii BMW Junior Tour za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 


