
str. 1 
 

      Szczecin  grudzień  2014 
 
 

Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej  Polskiego Związku Golfa za rok 2014 
 
 
Komisja Sędziowska Polskiego Związku Golfa działała w oparciu o Regulamin Komisji Sędziowskiej PZG w 
składzie: Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Góra, Krzysztof Pulsakowski. 
 
W ramach  regulaminowych  zadań  Komisja Sędziowska wykonała: 
 

1. Skład licencjonowanej kadry sędziowskiej w roku 2014 wg stanu na dzień 30.11.2014  był 
następujący:  

a. Sędziowie klasy  I -   8 osób  
b. Sędziowie klasy  II  - 6 osób  
c. Sędziowie klasy  III  - 12 osób  
d. Sędziowie – kandydaci –  9 osób  

 
Pełny imienny skład w załączniku nr 1 – kadra sędziów rok 2014.  Pełny skład sędziów z licencją  
jest umieszczany na stronie PZG w zakładce sędziowie wraz z informacją o przynależności 
klubowej.   

 
2. Wyznaczyła sędziów na turnieje rozgrywane pod auspicjami PZG - Obsada turniejów 

mistrzowskich PZG i rankingowych w sezonie 2014 załącznik nr 2 – turnieje mistrzowskie i w 
załącznik nr 3 – turnieje rankingowe oraz sprawowała nadzór nad realizacją powyższego 
harmonogramu. 
 
W 2014 roku, w ramach turniejów mistrzowskich i rankingowych PZG,  odbyło się 12 turniejów 
GMS ,  jeden turniej dla zawodowców Lotos Polish Open, drużynowe mistrzostwa Europy 
seniorów oraz 11 Mistrzostw Regionów i 195 turnieje rankingowe.  Na łącznie 197 turniejów 
rankingowych tylko 146 miało obsadę sędziowską(zał nr 3). Sędziowie Kadry PZG, pracując w 
zespołach sędziowskich, składających się z sędziego głównego, sędziów pomocniczych, sędziów 
obserwatorów  i sędziów praktykantów obsługiwali wszystkie turnieje mistrzowskie PZG.  
Komisja Sędziowska pomagała również w zapewnieniu obsady sędziowskiej w innych turniejach 
golfowych klubowych oraz sponsorskich.  Sędziowie wywiązywali się ze swoich obowiązków 
sumiennie i starannie.  W trybie pilnym wyznaczono obsadę sędziowską na turniej Faldo w 
Gradim oraz na mistrzostwa regionów.  
Należy podjąć decyzję, w trybie pilnym,  co do ostatecznej zasady wyznaczania sędziów na 
mistrzostwa regionów – wiąże się z tym uzgodnienie zasad płatności za to sędziowanie.  
  
W 2014 odbyły się  w Polsce Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów, które sędziowali polscy 
sędziowie.  Obsadę tego turnieju stanowili – Krzysztof Góra jako sędzia główny; Tadeusz 
Grodziński i Mirosław Domosławski jako sędziowie pomocniczy.  Głównym obowiązkiem sędziów 
było aktywne działanie związane z utrzymywaniem właściwego tempa gry i szybka bieżąca 
interpretacja reguł.  Od kierownictwa turnieju nauczono się metod przygotowania turnieju, 
zasad bieżącej współpracy podczas turnieju i ogólnych procedur związanych z przygotowaniem i 
przebiegiem turnieju.  
  

3. Na stronie internetowej PZG funkcjonują zakładki poświęcone regułom gry w golfa, statutowi 
amatora  i sprawom sędziowskim. Komisja Sędziowska przygotowywała i zamieszczała 
opracowania odnośnie reguł gry w golfa w zależności od potrzeb np. różnice pomiędzy SP a MP .   
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4. Na stronie internetowej PZG funkcjonuje  interaktywny quiz na temat Reguł Gry w Golfa. Quiz 
jest w ostatniej fazie modernizacji. Nowy quiz zawiera około 3000 pytań uzupełnionych 
zdjęciami i jest systematycznie aktualizowany przez Jolantę Makuch. Umożliwia tworzenie 
zestawów testowych na różnych poziomach trudności. W odpowiedziach podane są odsyłacze do 
numery reguły, definicji lub konkretnych decyzji.   
 

W tym roku zamierzamy uaktualnić i rozbudować go.  (załącznik nr 4)  
 

 
 

5. Szkolenia  w 2014:   szkolenie podstawowe  
 

W roku 2014 przeprowadzono kurs na sędziego  w Sobieniach Królewskich 21 -23.05.2014 – 
załącznik nr 5     
Celem szkolenia podstawowego było zwiększenie kadry sędziowskiej, szczególnie w rejonach, 
gdzie występuje jej niedobór a także skierowany był do wszystkich osób zainteresowanych 
poszerzeniem  wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa.  
Wykładowcy: Jolanta Makuch ; Krzysztof Góra;  

 
6. Stroje  i wyposażenie sędziowskie  

 
Zakupione w  roku 2013 dla kadry sędziów  zestawy koszulek przeznaczone były dla sędziów z 
licencją na rok 2014.  
W roku 2015 planujemy zakup uzupełniający strojów dla sędziów I klasy i II klasy.  

 
7. Spory i protesty:  

Komisja Sędziowska  nie rozpatrywała w 2014 spraw związanych z zachowaniem zawodników 
podczas turniejów mistrzowskich.    
 

8. Status Amatora: 
Komisja sędziowska w roku 2014 rozpatrywała następujące sprawy związane ze statusem 
amatora:  

A.  Dot. Marka Jelonka  -   dotyczy dwóch szkoleń na rzecz zawodników Olimpiad 

Specjalnych: 

całorocznych treningów golfa zawodników OS oraz szkolenia dla przyszłych 

trenerów OS.   Odpowiedź w zał nr 6.  
B. Dot. konkursu Saxo Bank   - Oddzielny konkurs sponsora a 500 funtów 
C. Dot. dofinansowanie amatora -  dotyczy kijów golfowych  
D. Dot. logo na koszulkach   
E. Dot. melex za Hole In One   
F. dot. FWGC  - nagrody  
G. dot. nazwisko na torbie golfowej   

 
 
Podsumowanie:   
 
 
Na podstawie raportów i protokołów sędziowskich z turniejów mistrzowskich PZG  i turniejów pod 
patronatem PZG Komisja Sędziowska zwraca uwagę na następujące  sprawy związane z organizacją i 
przebiegiem turniejów:  
W roku 2014 w turniejach GMS i turniejach patronackich często zespoły sędziowskie składały się z więcej 
niż dwóch sędziów – wolontariusze – kandydaci na sędziów.  
 



str. 3 
 

Tempo gry –   w ogólnym odczuciu całego środowiska golfowego, wolne tempo gry jest w dalszym ciągu 
problemem w  polskich turniejach.  
Zasadniczym kierunkiem działań sędziów było zapewnienie możliwości utrzymania dobrego tempa 
gry.   
W tym celu  sędziowie dokonywali inspekcji pola, wskazywali miejsca , w których mogą wystąpić  
niejasności w interpretacji reguł, udzielali wskazówek jak je zminimalizować. Analizowali warunki na 
polu pod kątem  monitorowania tempa gry: 

 uzgadniali miejsca rozmieszczenia forcaddich, 

  konsultowali z komitetem skład ilościowy grup i odstępy czasowe między grupami, 

 w regułach lokalnych jak również przez starterów przypominali zawodnikom o konieczności 
przestrzegania  tempa gry poprzez: granie piłki tymczasowej zgodnie z Reg.27-1, dokładne 
przestrzeganie dopuszczalnego czasu poszukiwania piłki oraz utrzymanie dystansu do grupy 
poprzedzającej,  

 jak również o konieczności przepuszczania grupy grającej za nią,  w sytuacji  gdy gra na dołku 
opóźnia się.  

Sędziowie częściej niż miało to miejsce w ubiegłych latach przyznawali karę zawodnikom opóźniającym 
grę. 
 
We wszystkich turniejach ustalony był czas rozegrania rundy i sposób monitorowania tempa gry. W 
raportach podawano  średni czas rundy turniejowej od  4 godzin  30 minut do 5 godzin. Można przyjąć  
stwierdzenie, że w większości turniejów runda turniejowa trwała mniej niż 5 godzin i  tylko w nielicznych 
turniejach przekraczała czas 5-ciu godzin. Pomijając sytuacje gdy „wolna gra” spowodowana jest 
warunkami pogodowymi, z kilkuletnich  obserwacji sędziów wynika, że opóźnienia powodują przeważnie 
ci sami zawodnicy, którzy w przeszłości byli już  karani za opóźnianie gry. Zawodnicy ci mają problemy z 
przystosowaniem organizacji własnej gry do warunków gry turniejowej.  
 
Współpraca z obsługą pola,  przygotowanie pola do turnieju – w  raportach turniejowych sędziowie w  
zdecydowanej większości bardzo wysoko oceniają współpracę z pracownikami pól golfowych oraz  
wysoko oceniają stan przygotowania pól przed turniejami.  
 
Współpraca z dyrekcją turnieju –  poziom współpracy i zrozumienia jest zdecydowanie lepszy niż kilka 
lat temu.  
 
 
 
 POSTULATY 
 

1. Znaczna grupa zawodników startujących w turniejach rozgrywanych w różnych formatach match 
play - nie zna ich  zasad i nie rozumie odmienności reguł match play w stosunku do stroke play. 
Istnieje konieczność przeszkolenia drużyn startujących w klubowych mistrzostwach w zakresie 
znajomości reguł w meczach.  

   
2. W ocenie Komisji Sędziowskiej sędziowie biorący udział w mistrzowskich turniejach PZG 

rzetelnie wywiązywali się ze z swoich obowiązków, pracowali w zgodzie w kodeksem pracy 
sędziego sportowego, działali w dobrej wierze i prezentowali właściwe rozumienie roli sędziego 
golfowego.  Wszyscy sędziowie w przeddzień turnieju dokonywali objazdu pola, aktualizowali 
reguły lokalne, dokonywali oceny miejsc potencjalnie trudnych pod względem interpretacji reguł 
lub miejsc spowalniających grę. W dniach turniejowych służyli pomocą zawodnikom na miarę 
swojej wiedzy i kompetencji, pracując  12 godzin dziennie a często dłużej. 

 
 

3. W związku z tym, że program EAGLE często wykorzystywany jest jako narzędzie do prowadzenia 
różnych turniejów, nie zawsze rozgrywanych w zgodzie z regułami R&A, dlatego wskazane by 
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było aby w informacjach ogólnych o turnieju znalazło się obowiązkowe pole z zapytaniem „czy 
turniej rozgrywany jest zgodnie z regułami R&A i czy jest to zapisane w regulaminie turnieju”.  

 
PLAN DZIALAŃ NA ROK 2015 – terminarz prac  
  
1. Szkolenia sędziowskie w roku 2015: 
 

a. Szkolenie dla sędziów na polu Sand Valley – początek kwietnia 2015  
 
2. Założenia do budżetu na rok 2015:  

a. Ryczałty sędziowskie jak w roku 2015 – wg kryterium z 2011, 
b. Koszty obsługi turniejów GMS 2015 

 
 

 Planowane wydatki w 2014 kwoty brutto 

1. Koszty sędziowskie 40 000 zł 

2. Szkolenie  3 000 zł 

3. Wyposażenie techniczne i stroje   8 000  zł 

4     Poprawienie quiz                                                3 000 zł  

 Razem 56.000 zł 

 
 
 
 
3. Kierunki działań komisji sędziowskiej w 2015 roku  
 

1. Sędziowie 

 zbudowanie sprawnego zespołu sędziowskiego do obsługi turniejów golfowych GMS,  

 opracowanie zasad pracy sędziego w turnieju GMS  

 podnoszenie kwalifikacji sędziowskich w ramach spotkań szkoleniowych, egzaminów 
wewnętrznych, praktyk sędziowskich, 

 rekomendowanie wyjazdów polskich sędziów na turnieje w innych krajach,  
 
 

2. Reguły 

 Aktualizowanie zakładki reguły na stronie internetowej PZG poprzez umieszczanie 
prezentacji i artykułów nt. reguł i procedur golfowych,  

 Kontynuowanie rozwoju zakładki związanej z quizem golfowym  

 oferta szkoleń nt. reguł dla klubów, marshali, forcaddich,  

 Publikacje wszelkiego rodzaju o regułach  - projekty wydawnicze.  
 

3,   Zmiana zasad weryfikacji sedziów  
a. Przygotowanie propozycji zmian – do kwietnia 2015  
b. Dyskusja i zatwierdzenie zmian – wrzesień 2015  
c. Wprowadzenie zmian – zatwierdzenie zarządu PZG – grudzień 2015/styczeń 2016 

 
Krzysztof Góra  
 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG   
 
 


