
                                                                                                                             

 

Regulamin 
Rankingu Polskiego Związku Golfa 2012 

 
§1.  

[Postanowienia ogólne] 
1. Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną 

kartę handicapową PZG. 

2. Ranking PZG prowadzony jest w celu: 

a) wyłonienia indywidualnych i klubowych zwycięzców Pucharu Polski w golfie w 

danym sezonie; 

b) popularyzacji współzawodnictwa sportowego w golfie na terenie Polski. 

3. Ranking PZG prowadzony jest w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt. 1)-2) ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie.  

4. Zawodnik, który opłacił składkę członkowską PZG w klubie macierzystym zostaje do 

niego przypisany przez okres całego sezonu, nawet jeżeli dokonał zmiany 

przynależności klubowej. 

 
§2.  

[Turnieje] 
1. Lista turniejów objętych klasyfikacją rankingową w danym sezonie wraz z kategoriami 

punktowymi ustalana jest przez Zarząd PZG i publikowana jest na oficjalnej stronie 

internetowej Związku.  

2. Turnieje objęte klasyfikacją rankingową otrzymują następujące kategorie punktowe: 

a) „Super”, 

b) I, 

c) II, 

d) III, 

e) IV. 

3. Do Rankingu PZG zaliczane są wyłącznie turnieje rozgrywane w formule stroke play 

brutto: 

a) organizowane na polach 18-dołkowych, 

b) organizowane w ramach otwartych mistrzostw regionów oraz klubowych 

otwartych mistrzostw juniorów, które mogą być rozgrywane na polach 9-

dołkowych. 

4. Otrzymanie pełnej liczby punktów rankingowych, uwarunkowane jest ukończenie 

zawodów przez minimum 50 zawodników (łącznie kobiet i mężczyzn, posiadaczy 

aktualnych kart HCP). W przypadku gdy w turnieju objętym klasyfikacją rankingową 

uczestniczy mniejsza liczba zawodników, stosuje się proporcjonalne obniżenie liczby 

przyznanych punktów rankingowych, w następujący sposób: liczba przyznanych pkt. 
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rankingowych = (liczba zawodników, która ukończyła zawody/50) x liczba pkt. 

rankingowych (Przykład: Jeśli w danym turnieju wystartuje 30 zawodników, to 

otrzymają oni 60% liczby pkt. rankingowych przewidzianych za zajęcia danego 

miejsca. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglana do wartości całkowitej). 

5. Postanowień pkt. 5 nie stosuje się do turniejów mistrzowskich PZG oraz turniejów 

rankingowych dla kategorii juniorskich.  

6. Seria zasadnicza turniejów rankingowych obejmuje wszystkie turnieje objęte 

klasyfikacją rankingową, za wyjątkiem PZG Masters i Mistrzostw Polski Juniorów.  

 
§3.  

[Kategorie seniorskie] 
1. Dla kategorii seniorskich wyróżnia się następujące klasyfikacje rankingowe: 

a) Klasyfikacja Główna Kobieta – klasyfikacja indywidualna,  

b) Klasyfikacja Główna Mężczyzn – klasyfikacja indywidualna, 

c) Klasyfikacja Kobiet 19-34 – klasyfikacja indywidualna, 

d) Klasyfikacja Mężczyzn 19 -34 – klasyfikacja indywidualna, 

e) Klasyfikacja Kobiet Mid Amatorek – klasyfikacja indywidualna, 

f) Klasyfikacja Mężczyzn Mid Amatorów – klasyfikacja indywidualna, 

g) Klasyfikacja Seniorek – klasyfikacja indywidualna, 

h) Klasyfikacja Seniorów – klasyfikacja indywidualna, 

i) Klubowy Puchar Polski – klasyfikacja klubowa. 

2. Do klasyfikacji rankingowych zaliczanych jest 5 najlepszych wyników uzyskanych w 

turniejach serii zasadniczej oraz PZG Masters.  

3. Do klasyfikacji Klubowy Puchar Polski sumowane są punkty rankingowe uzyskane w 

klasyfikacji Głównej Mężczyzn i Kobiet przez zawodników zrzeszonych w danym 

klubie, zgodnie z §1 pkt. 4 niniejszego regulaminu.  

 
§4.  

[Kategorie juniorskie] 
1. Dla kategorii juniorskich wyróżnia się następujące klasyfikacje rankingowe: 

a) Klasyfikacja Juniorek – klasyfikacja indywidualna,  

b) Klasyfikacja Juniorów – klasyfikacja indywidualna, 

c) Klasyfikacja Juniorek Młodszych – klasyfikacja indywidualna, 

d) Klasyfikacja Juniorów Młodszych – klasyfikacja indywidualna, 

e) Klasyfikacja Młodziczek – klasyfikacja indywidualna, 

f) Klasyfikacja Młodzików – klasyfikacja indywidualna, 

g) Klasyfikacja Dziewcząt – klasyfikacja indywidualna, 

h) Klasyfikacja Chłopców – klasyfikacja indywidualna, 

i) Klubowy Puchar Polski Juniorów – klasyfikacja klubowa.  

2. W kategoriach juniorskich punkty rankingowe przyznawane są rozdzielnie dla każdej 

kategorii wiekowej.  

3. Do klasyfikacji w kategoriach wiekowych zaliczanych jest 5 najlepszych wyników 

uzyskanych w turniejach serii zasadniczej oraz Mistrzostw Polski Juniorów.  
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4. Do klasyfikacji Klubowy Puchar Polski Juniorów zaliczane są wszystkie wyniki 

uzyskane przez zawodników zrzeszonych w danym klubie, którzy wzięli udział w co 

najmniej dwóch turniejach rankingowych dla kategorii juniorskich (bez ograniczeń), 

zgodnie z §1 pkt. 4 niniejszego regulaminu. 

 
§ 5. 

[Punktacja] 
1. Ranking PZG jest aktualizowany po zakończeniu każdego turnieju objętego 

klasyfikacją rankingową. 

2. Ostateczna klasyfikacja rankingowa za dany sezon zostanie ogłoszona: 

a) po zakończeniu PZG Masters – dla kategorii seniorskich, 

b) po zakończeniu Mistrzostw Polski Juniorów – dla kategorii juniorskich. 

3. Do rankingu zaliczane są wyłącznie wyniki w formacie stroke play brutto za miejsca 

od 1 do 99 uzyskane w turniejach objętych klasyfikacją rankingową. W przypadku 

zastosowania „cut-a” w turnieju objętym klasyfikacją rankingową, zawodnicy którzy 

go nie przejdą (a ukończyli zgodnie z regulaminem rundy poprzedzające), zostaną 

sklasyfikowani wg zajmowanych miejsc przed jego zastosowaniem, do miejsca 99-go. 

4. W przypadku zajęcia przez zawodników pozycji ex-equo w danym turnieju, otrzymują 

oni taką samą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru: (Ap + Aq + … As)/n, gdzie „n” 

określa liczbę graczy sklasyfikowanych na tej samej pozycji, zaś Ap, Aq, … As określają 

kolejne liczby punktów, przyznawane w Rankingu PZG za miejsca od „p” do „s”. 

Punkty obliczane w ten sposób są zaokrąglane do liczby całkowitej. 

5. Punkty w Rankingu PZG są przyznawane wyłącznie za miejsca od 1 do 99 

zawodnikom, którzy ukończą turniej zgodnie z jego regulaminem. Punktów do 

Rankingu PZG nie otrzymają zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju w wyniku: 

a) dyskwalifikacji (DQ), 

b) zejścia z pola w trakcie rundy (RET), 

c) nie pojawienia się na starcie danej rundy turniejowej (NS). 

§ 6. 
[Puchar Polski] 

Zwycięzca danej klasyfikacji rankingowej otrzymuje Puchar Polski.  

 
 


