REGULAMIN
cyklu turniejów „Turniej Oskoma” w 2021 roku
organizowanych przez Oskoma Golf Club - Trzaskowo
1. Cykl turniejów „Turniej Oskoma” organizowany jest przez Oskoma Golf Club - Trzaskowo.
Turnieje wchodzące w skład cyku rozgrywane są na polu golfowym w Trzaskowie albo na
innych polach (turnieje wyjazdowe) w następujących terminach:
1 kwietnia 2021 - Trzaskowo

24 lipca 2021 - Modry Las

15 kwietnia 2021 - Trzaskowo

5 sierpnia 2021 - Trzaskowo

29 kwietnia 2021 - Trzaskowo

14 sierpnia 2021 - Amber Baltic

13 maja 2021 - Trzaskowo

19 sierpnia 2021 - Trzaskowo

27 maja 2021 - Trzaskowo

2 września 2021 - Trzaskowo

10 czerwca 2021 - Trzaskowo

16 września 2021 - Trzaskowo

19 czerwca 2021 - Gradi

30 września 2021 - Trzaskowo

24 czerwca 2021 - Trzaskowo

14 października 2021 - Trzaskowo

8 lipca 2021 - Trzaskowo

28 października 2021 - Trzaskowo

22 lipca 2021 - Trzaskowo
Komitet zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie turniejów.
2. Uprawnieni do gry w turnieju są golfiści-amatorzy, będący członkami Oskoma Golf Club
Trzaskowo, Polskiego Związku Golfa lub innego związku narodowego lub federacji
zrzeszających golfistów-amatorów. Komitet może dopuścić do gry osobę nieposiadającą
aktywnej karty handicapowej, z wyłączeniem golfistów zawodowych.
3. Handicap gry
a) w całym cyklu turniejów stosuje się Handicap Wewnętrzny Oskoma, obliczany przez
Komisję Handicapową Oskoma Golf Club - Trzaskowo, na podstawie wyników
kwalifikacyjnych spośród rund rozegranych wyłącznie na polu golfowym w Trzaskowie,
według zasad odpowiadających systemowi World Handicap System;
b) dla gracza nieposiadającego Handicapu Wewnętrznego Oskoma, ale posiadającego
aktywny handicap PZG, w pierwszym turnieju, w którym bierze udział, stosuje się Handicap
Wewnętrzny Oskoma obliczony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1; w kolejnych
turniejach stosuje się pkt a);
c) dla gracza nieposiadającego Handicapu Wewnętrznego Oskoma ani aktywnego handicapu
PZG w pierwszym turnieju, w którym bierze udział, stosuje się handicap 0; w kolejnych
turniejach stosuje się pkt a).
4. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa przyjęte przez United States Golf Association
(“USGA”) i R&A Rules Limited (“R&A”) z uwzględnieniem pkt. 3, przepisy Polskiego Związku
Golfa oraz reguły lokalne ustalone przez Komitet Turnieju.
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5. Turnieje wchodzące w skład cyklu rozgrywane są w formacie stableford netto. Dodatkową
klasyfikacją turniejów jest klasyfikacja stroke play brutto, jednakże gracz, który skreślił dołek
nie będzie klasyfikowany w danym turnieju w tej kategorii.
6. Turniej rozgrywany jest na 18 dołkach (2x9 dołków) z następujących tee:
• tee żółte - mężczyźni i juniorzy urodzeni po 2009 roku
• tee czerwone - kobiety i juniorzy urodzeni w 2009 roku lub wcześniej
7. W turnieju rozgrywanym w Trzaskowie może wziąć udział maksymalnie …. graczy. W
turniejach wyjazdowych limit graczy określa Komitet.
8. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są w recepcji klubu Oskoma Golf Club - Trzaskowo pod
numerem telefonu 662 352 198 lub e-mailowo pod adresem: kontakt@oskomatrzaskowo.pl,
najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego turniej. W przypadku wyczerpania ilości
miejsc Komitet może wcześniej zamknąć listę uczestników na dany turniej.
9. Opłatę za turniej gracz uiszcza przelewem na rachunek bankowy ….… albo w Biurze
Zawodów najpóźniej przed przystąpieniem do gry. Pierwszeństwo udziału w turnieju
przysługuje graczom według kolejności wpłat.
Opłata za turniej organizowany w Trzaskowie wynosi:
• 60 zł - dla juniorów
• 90 zł - dla graczy posiadających prawo gry na polu golfowym Trzaskowo
• 150 zł - dla pozostałych graczy
Opłaty za poszczególne turnieje wyjazdowe będą podane w ogłoszeniu o turnieju.
10. W turniejach organizowanych w Trzaskowie gracze startują w systemie shotgun. Komitet
podaje godzinę zbiórki w ogłoszeniu o turnieju. Listy startowe ogłaszane są podczas zbiórki.
W turniejach wyjazdowych gracze startują w zależności od decyzji komitetu z 1 tee lub/i z 10
tee. Komitet w ogłoszeniu o turnieju podaje godzinę, od której rozpoczną się starty i ogłasza
listę startową najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego turniej na stronie internetowej
www.oskomagolf.pl. Komitet może w turnieju wyjazdowym podjąć decyzję o organizacji
startów w systemie shotgun.
Gracz powinien stawić się najpóźniej na 15 minut przed wyznaczoną godziną startu w recepcji
lub biurze turnieju aby potwierdzić swój udział i odebrać kartę wyników (scorecard).
11. Gracz zapisuje wynik na scorecard w ten sposób, że rozpoczyna zapisywanie wyników od
dołka, z którego rozpoczął grę i najpierw uzupełnia całą pierwszą dziewiątkę a po jej
zakończeniu w analogiczny sposób uzupełnia część karty wyników dotyczącą drugiej
dziewiątki.
12. Z uwagi na tempo gry rekomenduje się skreślenie dołka, gdy ilość wykonanych uderzeń na
dołku przekracza 8.
13. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
I - III miejsce stroke play brutto
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I-III miejsce stableford netto w grupie handicapowej 0-18
I-III miejsce stableford netto w grupie handicapowej 18,1-36
I-III miejsce stableford netto w grupie handicapowej 36,1-54
Gracz, który zajmuje nagradzane miejsce w klasyfikacji stroke play brutto, nie otrzymuje
nagrody w klasyfikacji stableford netto a nagroda przechodzi na kolejnego gracza. Powyższe
nie zmienia klasyfikacji w turnieju na potrzeby ustalenia punktacji do klasyfikacji cyklu.
Obecność podczas rozdania nagród jest obowiązkowa pod rygorem utraty prawa do
otrzymania nagrody.
14. Rozstrzyganie remisów:
a) strokeplay brutto - o pierwszym miejscu decyduje dogrywka w systemie nagłej śmierci na
dołkach 1-9 ; jeśli w dogrywce bierze udział większa liczba graczy, to o kolejności miejsc
decyduje kolejność odpadania z dogrywki w ten sposób, że gracz, który odpadł później
zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji. W przypadku miejsca 2 i 3 - wyższe miejsce zajmuje
gracz mający wyższy handicap. Remisy dla miejsca 4 i dalszych zapisywane są w klasyfikacji
jako miejsca ex-aequo.
b) stableford netto - w przypadku tej samej ilości punktów uzyskanych za miejsca 1-12 wyższe
miejsce uzyskuje gracz, który uzyskał większą ilość punktów stableford kolejno: na drugiej
dziewiątce, ostatnich 6, 3 lub 1 dołku drugiej dziewiątki a jeśli to nie rozstrzygnie wyniku, to
gracz, który ma niższy handicap. Remisy dla miejsc 13 i dalszym zapisywane są w klasyfikacji
jako miejsca ex-aequo.
15. Za zajęcie miejsc 1-12 w poszczególnych grupach handicapowych w klasyfikacji stableford
netto danego turnieju, gracze otrzymują punkty liczące się do klasyfikacji końcowej według
poniższego zestawienia:

Turnieje w Trzaskowie
Zajęte
miejsce
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Turnieje wyjazdowe

Ilość punktów do
klasyfikacji
ogólnej

Zajęte
miejsce

Ilość punktów
do klasyfikacji
ogólnej

1 15 pkt

1 20 pkt

2 12 pkt

2 17 pkt

3 10 pkt

3 15 pkt

4 9 pkt

4 13 pkt

5 8 pkt

5 12 pkt

6 7 pkt

6 11 pkt

7 6 pkt

7 10 pkt

8 5 pkt

8 9 pkt

9 4 pkt

9 8 pkt
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Turnieje w Trzaskowie
Zajęte
miejsce

Turnieje wyjazdowe

Ilość punktów do
klasyfikacji
ogólnej

Zajęte
miejsce

Ilość punktów
do klasyfikacji
ogólnej

10 3 pkt

10 7 pkt

11 2 pkt

11 6 pkt

12 1 pkt

12 5 pkt

Wyniki poszczególnych turniejów oraz aktualny stan klasyfikacji końcowej umieszczane będą
na stronie internetowej www.oskomagolf.pl
Gracze, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów za poszczególne turnieje cyklu, zostaną
nagrodzeni na zakończenie sezonu. Nagrodą główną za wygranie całego cyklu jest wyjazd
……..
16. Gracz jest zobowiązany stosować się do przepisów i obostrzeń związanych z Covid-19, w
szczególności nakazom noszenia maseczki, zachowania dystansu społecznego i obowiązku
dezynfekcji rąk. Dodatkowo na czas epidemii wprowadza się następujące modyfikacje reguł:
a) gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie
przekazywać jej pozostałym graczom. W polu przeznaczonym dla markera gracz zapisuje
wyniki osoby, którą markuje. Marker jest zwolniony z obowiązku pisemnej autoryzacji wyników
współgracza; dokonuje ustnego potwierdzenia wyników uzyskanych przez współgracza w
chwili oddania kart wyników do biura zawodów.
b) zaleca się, aby flaga przez cały czas pozostawała w dołku.
c) w przypadku wyciągania flagi z dołka, bądź usuwania palików wyznaczających obszary kary
i tereny w naprawie, gracz powinien wykonać to w rękawiczce.
17. Podczas turniejów obowiązuje następujący kodeks postępowania gracza:
a) gracz ma obowiązek zachowywać się w czasie gry na polu w sposób kulturalny i odnosić się
z szacunkiem do pozostałych graczy, obsługi oraz Komitetu. Za naruszenie standardów
zachowania mogą zostać uznane m.in.:

- celowe niszczenie pola golfowego lub zmienianie jego oznakowania,
- celowe rozpraszanie współgraczy,
- rzucanie kijami,
- używanie wulgaryzmów,
- spożywanie alkoholu lub środków odurzających podczas rozgrywania turnieju,
- niezachowywanie zasad bezpieczeństwa, w tym nieostrzeżeniu innej grupy graczy, że
uderzona piłka leci w ich kierunku (obowiązkowy okrzyk „Fore!”),

- niestosowanie się do poleceń Komitetu lub osób upoważnionych.
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b) na gracza naruszającego standardy zachowania Komitet może nałożyć karę główną. Jeśli
zachowanie gracza powtórzy się ponownie po nałożeniu kary, Komitet może nałożyć karę
dyskwalifikacji,
c) gracz znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może zostać
zdyskwalifikowany decyzją Komitetu bez wcześniejszych ostrzeżeń,
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komitet może nałożyć na gracza karę
dyskwalifikacji połączoną z zakazem gry w turniejach organizowanych przez Oskoma Golf Club
- Trzaskowo. W takim przypadku Komitet określa czas trwania tego zakazu.
18. Komitet turnieju:
Dyrektor turnieju Członek komitetu Sędzia turnieju 19. Biorąc udział w turnieju gracz oświadcza, że jest zdolny z uwagi na stan zdrowia do
uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym i posiada odpowiednie badania lekarskie.
20. Biorąc udział w turnieju gracz wyraża zgodę na utrwalenie i bezpłatne użycie swojego
wizerunku utrwalonego podczas rozgrywania turnieju zorganizowanego przez Oskoma Golf
Club - Trzaskowo w Trzaskowie, a także w miejscu organizacji turnieju wyjazdowego, w formie
zdjęć lub nagrań audiowizualnych poprzez ich przetwarzanie, utrwalanie lub/i zwielokrotnianie
jakąkolwiek techniką, wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci komputerowej oraz
publiczne udostępnianie poprzez umieszczenie na stronie internetowej klubu, portalach
społecznościowych klubu (Facebook, Twiter, Instagram), publikacjach, ulotkach, prasie i
materiałach promocyjnych oraz kronikach, przez Oskoma Golf Club - Trzaskowo i SBB Sp. z
o.o. Powyższa zgodna nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
21. Administratorem danych osobowych graczy jest Oskoma Golf Club - Trzaskowo, ul. Golfowa
4, Trzaskowo, 62-005 Czerwonak, e-mail: kontakt@oskomatrzaskowo.pl. i przetwarza takie
dane jak: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, aktualny handicap, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, przynależność klubowa, narodowość i wizerunek. Dane
przetwarzane są w celu współzawodnictwa sportowego, a także w celach statystycznych i
podatkowych. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w turnieju.
Gracz jest uprawniony do wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia lub usunięcia.
22. Komitet ma prawo do zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie.
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Załącznik nr 1
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