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Regulamin w sprawie zasad wspierania  

szkolenia sportowego zawodników amatorów 
 

§ 1 

 

1) Zasady udzielania wsparcia materialnego Zawodnikom Amatorom (dalej „Zawodnik”) uzdolnionym 
golfowo określają Reguły Statusu Amatora wydane przez R&A Rules Ltd oraz Decyzje wydane przez 
R&A Rules Ltd w zakresie Reguł Statusu Amatora (dalej „Reguły Statusu Amatora”). 

2) Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania w zakresie uzyskania indywidualnej zgody lub 
opinii albo zalecenia Zarządu PZG działającego jako Władze Związku w rozumieniu Reguł Statusu 
Amatora w przypadkach określonych w Regułach Statusu Amatora. 

3) Zawodnik amator posiadający licencję PZG może na warunkach zaakceptowanych przez PZG, 
zgodnie z zasadami określonymi w Regułach Statusu Amatora wydanych przez R&A Rules Ltd, 
uzyskiwać wsparcie zwane dalej „Korzyściami”, polegające w szczególności na: 

a) otrzymywaniu pokrycia kosztów udziału w turniejach lub pokazach (zgodnie z Regułą 4-2 
Statusu Amatora), 

b) otrzymywaniu zwrotu kosztów utrzymania, nieprzekraczających kosztów rzeczywiście 
poniesionych (zgodnie z Regułą 4-3 Statusu Amatora), 

c) przyjmowaniu grantu edukacyjnego lub stypendium (zgodnie z Regułą 6-5 Statusu Amatora). 

4) Jeżeli Zawodnik naruszy zasady określone w Regułach Statusu Amatora lub otrzyma Korzyści bez 
uzyskania uprzedniej zgody lub opinii albo zalecenia PZG podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej 
zgodnie ze statutem PZG i regulaminem dyscyplinarnym PZG oraz sankcjom określonym w 
Regułach Statusu Amatora lub innych przepisach wydanych przez R&A Rules Ltd. 

5) Zawodnicy amatorzy posiadający licencję PZG są zobowiązani do stosowania się do postanowień 
niniejszego regulaminu pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

§ 2 

 

1) W celu uzyskania akceptacji Korzyści Zawodnik posiadający licencję PZG zobowiązany jest do 
uprzedniego pisemnego wystąpienia z wnioskiem do PZG. W przypadku gdy Zawodnik jest osobą 
niepełnoletnią wniosek kierują w jego imieniu przedstawiciele ustawowi, z tym że wniosek 
podpisuje w tym przypadku również sam Zawodnik. 

2) Wniosek do PZG o uzyskanie akceptacji Korzyści powinien zawierać co najmniej: 

a) Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres wnioskodawcy i przynależność klubową. 

b) Określenie zakresu i wysokości uzyskanych korzyści. 

c) Okres na jaki korzyści zostały przyznane. 

d) Oznaczenie podmiotu przyznającego Korzyści oraz informacja o zasadach na jakich korzyści 
zostały przyznane. 

e) Sposób przeznaczenia uzyskanych korzyści. 

f) Projekt umowy lub porozumienia dotyczącego Korzyści o ile ma zostać zawarte. 
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g) Wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który może być kierowana korespondencja z PZG. 

3) Wniosek powinien również zawierać uzasadnienie otrzymania Korzyści przez Zawodnika 
zawierające w szczególności wskazanie przepisów określonych w Regułach Statusu Amatora 
pozwalających na otrzymanie takiej Korzyści. 

4) Zawodnik zobowiązany jest na żądanie PZG przedstawić wszelkie dodatkowe wyjaśnienia lub 
informacje związane z planowana Korzyścią. PZG może również zwrócić się do podmiotu 
udzielającego Korzyści o złożenie wyjaśnień. 

5) PZG w zakresie rozpatrywania wniosku o uzyskanie akceptacji Korzyści jak również w trakcie 
weryfikacji prawidłowości wykorzystania Korzyści może żądać od wnioskodawcy dostarczenia 
wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących przyznanych Korzyści to jest w szczególności 
umów, faktur i rachunków. 

6) Uprawnienie wskazane w pkt. 5 przysługuje zarządowi przez cały okres otrzymywania przez 
zawodnika Korzyści. Niedostarczenie Zarządowi PZG na jego wezwanie dokumentów, o których 
mowa powyżej skutkuje odmową wydania decyzji lub cofnięciem wcześniej wydanej decyzji. 

7) Odpowiedzialność za rzetelności i prawdziwość podanych informacji ponosi wyłącznie Zawodnik, 
który jest również odpowiedzialny za prawidłowość wykorzystanych Korzyści. Wszelkie naruszenia 
w tym zakresie mogą skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną zgodnie ze statutem PZG i 
regulaminem dyscyplinarnym PZG oraz sankcjom określonym w Regułach Statusu Amatora lub 
innych przepisach wydanych przez R&A Rules Ltd. 

 

§ 3 

 

1) Wniosek jest rozpatrywany przez Zarząd PZG lub osoby przez niego upoważnione nie później niż w 
terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku lub dostarczenia dodatkowych kompletnych 
informacji lub dokumentów. 

2) Przy rozpatrywaniu wniosku Zarząd PZG lub osoby przez niego upoważnione mogą wystąpić do 
Komisji Sędziowskiej PZG albo do R&A o stosowną opinię. 

3) Stanowisko PZG jest przesyłane do Zawodnika drogą elektroniczną. 

4) Zawodnikowi, który nie zgadza się ze stanowiskiem PZG służy odwołanie do Zarządu PZG złożone 
w terminie 7 dni do PZG. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie wskazujące argumenty 
wykazujące niezasadność stanowiska PZG z powołaniem się na określone zapisy Reguł Statusu 
Amatora. 

5) W przypadku wskazanym w pkt. 4 przed zajęciem ostatecznego stanowiska Zarząd PZG zwraca się 
do Komisji Sędziowskiej PZG albo do R&A o wydanie uprzedniej opinii w tej sprawie. 

6) Zawodnik jest informowany o wystąpieniu o wydanie opinii do Komisji Sędziowskiej PZG albo do 
R&A i może przedstawić PZG swoje stanowisko w tym zakresie, którego tezy będą przekazane 
wyżej wymieniony organom celem rozpoznania sprawy. 

7) PZG może zażądać przedstawienia urzędowego tłumaczenia stanowiska Zawodnika, o którym 
mowa w pkt. 6 na język angielski. 

8) Decyzja wydana przez Zarząd PZG po otrzymaniu opinii Komisji Sędziowskiej PZG albo od R&A jest 
ostateczna. Decyzja Zarządu PZG w sprawie odwołania Zawodnika zapada w formie uchwały. 

 

§ 4 
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1) Zarząd PZG może zatwierdzić w drodze uchwały warunki przyznawania grantów edukacyjnych lub 
stypendiów ustalanych przez organizacje zarządzające sportem w instytucjach edukacyjnych. 

2) Lista podmiotów, których warunki zostały zatwierdzone przez Zarząd PZG jest publikowana jest na 
stronie internetowej związku. 

 

§ 5 

 

1) Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu posiada Zarząd Polskiego Związku Golfa. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Polskiego Związku Golfa. 


