
KARTA  UCZESTNICTWA  W  SZKOLENIU  
 

„Kurs podstawowy i egzamin z reguł gry w golfa dla  kandydatów na  sędziów golfowych”   
16-18 maja 2012 Sobienie Królewskie 

 

 
Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w kursie 

 
 

 
Dane uczestnika:  
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
Telefon ………………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………….. 
 
Klub PZG……………….………………………………………………..hcp…………………………………………………………….. 
 

 Koszt kursu wraz z egzaminem : 465 zł z wyżywieniem – 2 obiady  

   Noclegi w hotelu Flying Club  przy lotnisku wg poniższej oferty   

Oferta: (śniadanie wliczone) DOBA 

Nocleg w pokoju jednoosobowym na lotnisku –  130  zł 

1 Nocleg w pokoju dwuosobowym na lotnisku –    75,50 zł 

1 Nocleg w pokoju trzyosobowym na lotnisku -      61,50 zł 

1 Nocleg w studio dla 4 osób                                   54  zł 

Uczestnicy dodatkowo płacą samodzielnie za zarezerwowane pokoje na czas kursu.  
Rezerwacja pokoi  - telefon +48 22 370 2774  lub +48 22 370 2775         
 

Termin przyjmowania zgłoszeo : do 25.04.2012   

Informacja:  Krzysztof Góra  - e-mail rules@pzgolf.pl 
 

Uwaga:  

1. Przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa jest warunkiem wpisania osoby na listę 

uczestników i stanowi równocześnie zobowiązanie do zapłaty oraz podstawę do 

wystawienia faktury proforma.  

Płatności za kurs należy dokonać najpóźniej do 25.04.2012  na konto Polski Związek 

Golfa, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

Nr konta:  58 1240 1066 1111 0010 0485 8477 

W przelewie proszę napisać Imię i nazwisko z dopiskiem kurs sędziowski 

2. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 01.05.2012 zwracane jest 

100%  kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia do tego 

terminu, a nie wezmą udziału w kursie są obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.  
 
 
 
 
………………………………………………..        ………………………………………….. 

Podpis                miejscowośd, data 

 



 
Informacje o szkoleniu: 
 
 
Dla kogo:  
 
 Kurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa, a 
także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem przyszłościowych kwalifikacji sędziowskich, 
uprawniających do sędziowania turniejów golfowych.  
 
Ukooczenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do ubiegania się o certyfikat i licencję sędziego PZG.  
 
Program szkolenia: 
 
Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules 
Limited w zgodzie z Reguami Gry w Golfa 2012 -  2015.  
 
Zakres tematyczny – zagadnienia: 
 

1. Etykieta, właściwe postępowanie na polu golfowym  

2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia, 

3. Obowiązki zawodnika Reg.4- Reg.6 

4. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki Reg.10- Reg.19 

5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnieo Reg.20-Reg.28 

6. Systemy gry 

7. Sprzęt 

8. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju 

9. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka. 

 
Metodyka:  
  
Zajęcia będą  prowadzone w formie: 

1.  Wykładów  
2. Prezentacji video(około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej),  
3. Prezentacji na polu,  
4. Ćwiczeo praktycznych na polu  

 
Kurs kooczy się nieobowiązkowym egzaminem w formie testu składającego się z dwóch części: 

1.  50 pytao typu prawda/fałsz, (40% oceny ogólnej) 
2.  20 pytao z odpowiedziami wielokrotnego wyboru (60%  oceny ogólnej) 

 
Egzamin obejmuje materiał : 

1. “Reguł Gry w Golfa 2012-2015” 
2. “Decisions on the Rules of Golf 2012-2013” 

 
Zaliczenie egzaminu: uzyskanie wyniku co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. 
Egzamin poprawkowy –  termin zostanie ustalony podczas trwania kursu, nie później niż 31.08.2012. 
 Uczestnicy kursu po opłaceniu szkolenia otrzymają przykładowe zestawy egzamniacyjne.      
 
 Prowadzenie:  
 
Sędziowie   Kadry Sędziów PZG klasy I z certyfikatami R&A 
 
 
 



 
Informacje dodatkowe: 
 

Organizator Komisja Sędziowska Polskiego Związku Golfa 

Termin 16-18.05.2012 

Miejsce Sobienie Królewskie Golf Club 

Liczba uczestników Min 12 osób  maksymalnie 25  

Czas trwania Dwa dni szkolenia – 16 godzin ; dzieo trzeci -  egzamin 1,25 godz 

Noclegi  Hotel przy lotnisku  

Wyżywienie Restauracja  

 Zakres tematyczny  Etykieta, właściwe postępowanie na polu golfowym  15 min 
 Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia 

 

1,75godz. 

Obowiązki zawodnika Reg.4- Reg.6 

 

1,5 godz 

Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki Reg.10- Reg.19 

 
 

3godz 

Sytuacje i procedury stosowania uwolnieo Reg.20-Reg.28 

 

3godz 

Inne   systemy  gry  

 

0,5godz 

Sprzęt  

 

1godz 

Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju 

 

0,5godz 

Sędzia golfowy - rola, obowiązki, styl pracy, etyka 0,5godz. 

Prezentacje na polu 4 godz. 

Warunki uczestnictwa:  Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa 
oraz uiszczenie opłaty za kurs. Bliższe informacje: Krzysztof Góra : rules@pzgolf.pl  Tel. 0604 593 980  

 
 
Plan  kursu: 
 
Środa 16 maj 
8.00-8.30                       Rejestracja uczestników + śniadanie 
8.30-8.50                       Wprowadzenie 
8.50-13.00          Omówienie wybranych Reguł. Przykłady video 
13.00 – 14.00                Lunch     . 
1400-18,30                   Zajęcia praktyczne na polu golfowym.  
18.30-                             Spotkanie integracyjne  lub zajęcia własne. 
 
Czwartek 17 maj 
 
7.30-8.00         Śniadanie 
8.00-13.00                   Zajęcia praktyczne na polu golfowym. 
13.00 – 14.00             Lunch  
14.00-18.30                 Omówienie wybranych Reguł, 
18.30-                        Nauka własna. 
 
Piątek 18 maj  
 
9.00-11.30                  Egzamin 
 

mailto:rules@pzgolf.pl

