Regulamin Turnieju XXV-lecia Minigolfa w Polsce
&1
Nazwy i skróty używane w treści regulaminu:
 WMF - Światowa Federacja Minigolfa.
 EMF - Europejska Federacja Minigolfa.
 MCS - Minigolf Club Sopot. Klub sportowy będący członkiem WMF, pełniący
obowiązki krajowej Federacji Minigolfa.
 Stanowisko do gry – tor, wyodrębniona przestrzeń specjalnie przygotowana do gry
w minigolfa.
 Pole do gry – teren do gry, gdzie znajduje się 18 stanowisk do gry.
 Runda – zagranie wszystkich 18 stanowisk danego pola, podchodząc do każdego
z nich jednorazowo.

&2
Głównym organizatorem jest MCS. Organizatorem pomocniczym jest Górski "International”.
Od strony sportowej za zawody odpowiada organizator główny czyli MCS.

&3
Zawody zostaną przeprowadzone na polu do minigolfa w Sopocie przy ul. Hestii 5/7.
Wybrane pole posiada aktualny certyfikat WMF.

&4
Termin zawodów ustalono na 04.05.2019 r.:
 09:00 - 10:30 - Zapisy na turniej
 11:00 - Historia Minigolfa w Sopocie oraz klubu MInigolf Club Sopot - na terenie
Minigolf Tawerna
 12:00 - Rozpoczęcie turnieju - start pierwszych zawodników
 15:00 - Zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród.

&5
Zawody mają charakter otwarty, tzn. mogą w nich brać udział zawodnicy zrzeszeni
w klubach jak również niezrzeszeni, którzy zgłoszą się na zawody i wniosą opłatę startową.
Zapisy powinny być dokonywane drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie pzmg.pl lub bezpośrednio przed zawodami w godz ustalonych w &4.

&6
Zawody są prowadzone zgodnie z przepisami WMF i EMF. Najważniejsze przepisy dla
amatorów:


Gra odbywa się na ścieżkach o zróżnicowanych wymiarach (według różnych
standardów). Pole do minigolfa składa się z osiemnastu stanowisk, które trzeba
w określonej kolejności pokonać (są one numerowane). Podczas zawodów
stanowiska pokonywane są kilkukrotnie. Każdy gracz gra na stanowisku do momentu
umieszczenia piłki w dołku. Na wbicie piłki ma sześć uderzeń. Gdy po tych
uderzeniach piłka jeszcze nie będzie w dołku, gracz otrzymuje wynik 7 (najwyższy
możliwy) i przechodzi do następnego stanowiska.



Na każdym stanowisku, na każdej ścieżce do minigolfa wyrysowane są linie
specjalne. Punkt startu powinien być oznaczony według przyjętego standardu. Na
polu znajdują się także linie oznaczające, że można odsunąć piłkę od krawędzi
(bandy) na odległość 20 cm. Stosuje się też tzw. linię czerwoną znajdującą się
z reguły za ostatnią przeszkodą. Oznacza ona, iż gracz przy uderzeniu ze startu musi
przebić piłkę poza tę linię. Gdy jej nie przekroczy, wraca z piłką do punktu startu.



W sytuacji gdy piłka wypadnie z toru po prawidłowym przejściu linii czerwonej ustawia
się ją na torze w miejscu gdzie wypadła, w odległości 20 cm od bandy. W takim
przypadku nie są doliczane dodatkowe punkty, po prostu kontynuujemy grę.

&7
MCS wybiera sędziego głównego zawodów i sędziego pomocniczego. Sędziowie zostaną
ogłoszeni podczas oficjalnego rozpoczęcia turnieju.

&8
W turnieju przewidziane są 2 rundy. O wynikach decyduje suma rozegranych rund. Miejsca
do 1 do 3 muszą być rozstrzygnięte. W przypadkach koniecznych zostaną przeprowadzone
dogrywki. Dogrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami WMF od stanowiska
numer 1.

&9
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 5-ciu kategoriach:
 kategoria OPEN (każdy uczestnik zawodów)
 kategoria Junior (zawodnicy do 19 r.ż. włącznie)
 kategoria Mężczyzn (zawodnicy od 20 r.ż.)
 kategoria Kobiet (zawodniczki od 20 r.ż.)
 kategoria Amatorów (zawodnicy, którzy nigdy nie brali udziału w Pucharze Polski ani
w Mistrzostwach Polski w Minigolfie)

&10
W przypadku małej liczby zgłoszeń zawodników w wybranej kategorii wiekowej organizator
zastrzega sobie prawo łączenia wybranych kategorii w jedną ogólną.

&11
W przypadku złej pogody lub innych zdarzeń niezależnych od organizatorów liczba rund
może ulec zmianie.

&12
W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zawodów inny termin nie będzie ustalany.

&13
Zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem
imprezy. Biorąc udział w imprezie oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach.

&14
W przypadkach szczególnych organizator może zażądać zaświadczenia o zdolności do
udziału w zawodach wydanego przez lekarza sportowego.

&15
Zawodnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję, a także w celach marketingowych organizatorów i sponsorów.

&16
W przypadku uczestniczenia zawodnika poniżej 13 r.ż. podczas turnieju zobowiązany jest
pozostać opiekun prawny dziecka.

&17
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na
terenie rozgrywania zawodów.

&18
Zawodników obowiązuje kulturalna i sportowa atmosfera. Podczas zawodów obowiązuje
zakaz używania telefonów komórkowych, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, po uprzednim
zgłoszeniu się do sędziego.

&19
Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Organizatorzy
mają prawo wykorzystać alkomat do sprawdzenia trzeźwości zawodnika.

&20
We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie
decydują organizatorzy.

