Regulamin Pucharu Polski
w Minigolfie 2020
§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
Puchar Polski w minigolfie to cykl 7 turniejów rozgrywanych na różnych polach do gry w ciągu
całego sezonu 2020.

§3
Głównym organizatorem jest MCS. Jako organizatora pomocniczego na poszczególne zawody
powołuje się klub sportowy, osobę lub organizację reprezentującą właściciela, zarządcę pola
do gry na jakim odbędą się zawody. Od strony sportowej za zawody odpowiada organizator
główny, czyli MCS.

§4
Głównym celem cyklu turniejów Pucharu Polski jest popularyzacja minigolfa w naszym kraju.
Dokonuje się to przez rozgrywanie turniejów o zasięgu ogólnopolskim na różnych polach do
gry. Cykl turniejów prowadzi do wyłonienia najlepszego zawodnika w całym sezonie zwycięzcę Pucharu Polski.

§5
Miejsca przeprowadzenia zawodów wybiera główny organizator. Wybrane pola muszą
posiadać aktualny certyfikat WMF. Terminy są ustalane wspólnie z organizatorami
pomocniczymi reprezentującymi interesy właściciela lub zarządcy pola. Oficjalny terminarz
rozgrywek Pucharu Polski znajduje się na stronie pzmg.pl.

§6
W zawodach z cyklu Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zgłoszą się na
zawody i wniosą opłatę startową. Zapisy powinny być dokonywane drogą elektroniczną
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pzmg.pl

§7
Zawody są prowadzone zgodnie z przepisami WMF i EMF.

§8
MCS na każdych zawodach z cyklu Pucharu Polski wybiera sędziego głównego zawodów i
sędziego pomocniczego. Sędziowie zostają ogłoszeni podczas oficjalnego rozpoczęcia
turnieju.

§9
W każdym turniej cyklu Pucharu Polski przewidziane są 3 rundy. O wynikach decyduje suma
rozegranych rund. Miejsca do 1 do 3 muszą być rozstrzygnięte. W przypadkach koniecznych
zostaną przeprowadzone dogrywki. Dogrywki rozpoczną się od stanowiska 1.
W przypadku złej pogody lub innych zdarzeń niezależnych od organizatorów liczba rund może
zostać zmniejszona.

§ 10
W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zawodów inny termin nie będzie ustalany.

§ 11
Zawody będą prowadzone w jednej kategorii ogólnej bez podziału na kategorie.

§ 12
Jeśli w sezonie uda się rozegrać wszystkie 7 turniejów, do wyników końcowych zaliczane są
4 najlepsze startów poszczególnych zawodników, określonych na podstawie liczby
otrzymanych punktów do rankingu. W przypadku gdy odbędzie się mniej turniejów w sezonie
do klasyfikacji końcowej liczonych będzie odpowiednio mniej turniejów licząc 50%
przeprowadzonych zawodów zaokrąglając w górę.

§ 13
Za zajęcie odpowiedniego miejsca otrzymuje się punkty pucharowe wg podanej niżej zasady:

Miejsce w turnieju
I
II
III
IV
V
VI
VII

Punkty pucharowe
20
18
16
15
14
13
12

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
§ 14

Pozycje 1-3 w klasyfikacji końcowej muszą być rozstrzygnięte.

§ 15
W przypadkach jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje,
zgodnie z poniższą hierarchią:
• liczba zajętych 1 miejsc,
• liczba zajętych 2 miejsc,
• liczba zajętych 3 miejsc,
• suma punktów zdobytych w całym cyklu,
• liczba zawodów, w których dany zawodnik uczestniczył.
Jeśli podane wyżej kryteria nie wyłonią zwycięzców przeprowadzona zostanie dogrywka.

§ 16
Zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem
imprezy. Biorąc udział w imprezie oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach.

§ 17
W przypadkach szczególnych organizator może zażądać zaświadczenia o zdolności do
udziału w zawodach wydanego przez lekarza sportowego.

§ 18
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.

§ 19
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na
terenie rozgrywania zawodów.

§ 20
Zawodników obowiązuje kulturalna i sportowa atmosfera. Podczas zawodów obowiązuje
zakaz używania telefonów komórkowych, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, po uprzednim
zgłoszeniu się do sędziego.

§ 21
Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Organizatorzy mają
prawo wykorzystać alkomat do sprawdzenia trzeźwości zawodnika.
Zawodnik ma prawo zażądać ponownego badania, gdy wynik jest pozytywny. Po
potwierdzeniu obecności alkoholu w wydychanym powietrzu organizator może
zdyskwalifikować zawodnika, sporządzając stosowny protokół z badania.
Odmowa udziału w badaniu przez czas dłuższy niż 5 minut od jego zażądania jednoznacznie
oznacza wynik pozytywny.

§ 22
Liczba zawodników biorących udział w poszczególnych turniejach Pucharu Polski nie może
przekroczyć 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonego
zawodnika po przekroczeniu tego limitu.

§ 23
Turnieje będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi na dzień rozgrywania turnieju przepisami
zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku zmiany tych
przepisów organizator ma prawo do dostosowania niniejszego regulaminu do obowiązujących
przepisów.

§ 24
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania temperatury zgłoszonego
zawodnika. W przypadku wyniku powyżej 37oC zawodnik może zostać niedopuszczony do
rozgrywek.

§ 25
Zawodnik, rejestrując się na poszczególne zawody, zobowiązany jest do oświadczenia, iż:
• w przeciągu dwóch tygodni poprzedzających zawody nie zaobserwował u siebie takich
objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, złe
samopoczucie,
• nie przebywa obecnie na przymusowej kwarantannie,

•

nie przebywał w otoczeniu osoby, u której wykryto koronawirusa lub podejrzewanej
o zakażenie.

W przypadku niespełniania powyższych warunków organizator zastrzega sobie prawo do
niedopuszczenia zawodnika do turnieju.

§ 26
W czasie treningu oraz na samych zawodach zawodnicy zobowiązani są do zachowywania
bezpiecznej odległości między sobą, tj. ok. 2 m. W przypadku potrzeby zmniejszenia tego
dystansu, zobowiązani są do bezpiecznego zakrycia nosa i ust.

§ 27
We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie
decydują organizatorzy.

Zarząd Minigolf Club Sopot

