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REGULAMIN 

 
POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W GOLFIE ORAZ ZASADY 

 
I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH W ZAWODACH 

MIĘDZYNARODOWYCH 

 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Golfa powołuje kadrę narodową w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt.3 

ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U. nr 127. poz. 857). 

§2. 

Kadrę narodową tworzą zawodnicy obywatelstwa polskiego reprezentujący najwyższy poziom 

sportowy, nienaganną postawę moralną i osiągający postępy w szkoleniu i współzawodnictwie 

sportowym. 

§3. 

1. Członkami kadry narodowej zostają zawodnicy obywatelstwa polskiego, kandydaci do 

reprezentacji kraju, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZG w drodze uchwały. Wniosek w tej 

sprawie przedstawia Zarządowi PZG trener główny kadry narodowej. 

2. Trener główny kadry narodowej wnioskuje do Zarządu PZG o powołanie zawodników do 

kadry narodowej w oparciu o następujące kryteria: 

a) Wyniki     uzyskane     we     wcześniejszych     latach     w     turniejach     

krajowych i międzynarodowych. 

b) Aktualny handicap. 

c) Punkty uzyskane w wiodących światowych rankingach dla graczy zawodowych. 

d) Punkty uzyskane w Światowym Rankingu Golfa Amatorskiego (WAGR).  

e) Punkty uzyskane w Rankingu PZG. 

 

3. Zawodnik powołany do kadry narodowej jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia powołania zawrzeć z PZG umowę o członkostwo w kadrze narodowej 

regulującej prawa i obowiązki zawodnika kadry narodowej, pod rygorem wykluczenia z jej 

składu.  

4. W  danym  roku  skład  kadry  narodowej  może  zostać  zmieniony  lub  uzupełniony  na 

podstawie uchwały Zarządu PZG na wniosek trenera głównego kadry narodowej albo 

Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej, po uprawomocnieniu się decyzji dyscyplinarnej. 
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§4. 

1. Kadra narodowa może być podzielona na grupy, stosownie do potrzeb szkoleniowych PZG. 

Podziału na grupy dokonuje Zarząd PZG w drodze uchwały na wniosek trenera głównego 

kadry narodowej.  

2. Szczegółowa   ilość   członków   kadry   narodowej   danej   grupy   wynika   z   potrzeb 

szkoleniowych i możliwości budżetowych PZG w danym roku. 

§5. 

Kadrę narodową powołuje się na okres 1 stycznia do 31 grudnia, z możliwością zmiany lub 

uzupełnienia jej składu w trybie określonym w §3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. 

§6. 

1. Program szkolenia kadry narodowej oraz zasady powoływania zawodników do 

reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe ustala Zarząd PZG w drodze uchwały na 

wniosek trenera głównego kadry narodowej. 

2. Program szkolenia kadry narodowej opracowywany jest w oparciu o możliwości 

budżetowe PZG w danym roku oraz wysokość przyznanych dotacji publicznych.   

§7. 

1. Do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych mogą być powoływani 

zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej i gwarantują reprezentowanie barw 

narodowych na oczekiwanym poziomie. 

 

2. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników kadry 

narodowej w oficjalnych turniejach organizowanych przez federacje narodowe, Europejską 

Federację Golfa (European Golf Association) oraz przez inne międzynarodowe organizacje 

golfowe o zasięgu międzynarodowym. 

3. Zawodnik   powołany  do   reprezentowania   barw   narodowych   jest   zobowiązany  do 

zachowania szczególnie godnej postawy etycznej i moralnej oraz rywalizacji w zgodzie  z 

zasadą fair play. 

4. Zawodnik,  który  odmówił  reprezentowania  barw  narodowych  podlega  wykluczeniu 

z kadry narodowej. Wniosek do Zarządu PZG w tej sprawie składa trener główny kadry 

narodowej. 

5. W uzasadnionych wypadkach, potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do 

reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy z pominięciem zasad 
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wynikających z przepisów niniejszego regulaminu. Odrębne zasady w tym zakresie reguluje 

uchwała Zarządu PZG. 

6. Szkolenie i udział w zawodach zawodników powołanych do reprezentowania barw 

narodowych zgodnie z pkt. 5 powyżej nie może być finansowane ze środków pochodzących 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

§8. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZG. 

 
 


