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Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. 

PZG- 01-05/06/2017   

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE KRYTERIÓW KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY 

MISTRZOWSKIE RANGI DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW EUROPY 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami zawodników i rodziców kadrowiczów, uprzejmie 

przypominamy, że zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd PZG oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki,  

a następnie opublikowanymi w marcu 2017 r. na stronie PZG kryteriami kwalifikacji do reprezentacji 

Polski na imprezy mistrzowskie rangi drużynowych ME, do reprezentacji Polski na te zawody zostaną 

zakwalifikowani zawodnicy wg następujących zasad: 

I. Drużynowe ME Mężczyzn, Division 2 – Węgry, Zala Springs Golf Resort – 12-15.07.2017 

Do reprezentacji Polski na te zawody kwalifikuje się 6 zawodników na podstawie następujących 

kryteriów: 

 1 zawodnik – najwyżej sklasyfikowany w rankingu WAGR. 

 4 zawodników – na podstawie wyników uzyskanych w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywanym 

na polu golfowym Kraków Valley G&CC w terminie 12-14.06.2017.  

 1 zawodnik  – na podstawie decyzji Zarządu podjętej na wniosek trenera kadry narodowej. 

 

II. European Ladies’ Team Shield Championship – Bułgaria Pravets Golf Club – 2-5.08.2017 

Do reprezentacji Polski na te zawody kwalifikują się 4 zawodniczki  na podstawie następujących 

kryteriów: 

 1 zawodniczka  – najwyżej sklasyfikowana w rankingu WAGR. 

 2 zawodniczki – na podstawie wyników uzyskanych w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywanym na 

polu golfowym Kraków Valley G&CC w terminie 12-14.06.2017.  

 1 zawodniczka  – na podstawie decyzji Zarządu podjętej na wniosek trenera kadry narodowej. 

W związku z powyższym zawodnicy kadry narodowej zainteresowani udziałem w/w zawodach, 

niezakwalifikowani do drużyny na podstawie lokaty w rankingu WAGR, zobowiązani są wzięcia udziału 
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w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywanym w dniach 12-14 czerwca 2017 r. na polu Kraków Valley G&CC 

podczas najbliższych konsultacji kadry narodowej.  

 O miejscu w reprezentacji zadecyduje więc system kwalifikacji w trybie tzw. „nagłej śmierci” 

(sudden death) szeroko stosowany w krajach anglosaskich (USA, GBR, Australia, NZ) przy wyłanianiu 

reprezentacji na imprezy mistrzowskie, w tym IO. Pozwala on nie tylko na przetestowanie aktualnej 

formy startowej zawodników przed zawodami mistrzowskimi, ale także na bezpośrednią konfrontację 

ich umiejętności w sytuacji, kiedy podczas sezonu startują oni w różnych zawodach rozgrywanych  

w różnym czasie i w różnych warunkach.  

Turniej Kwalifikacyjny zostanie rozegrany na 72 dołkach w formacie stroke play  

w międzynarodowych warunkach turniejowych. W przypadku remisów będzie prowadzona dogrywka 

aż do ostatecznego wyłonienia zwycięzcy.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszelkiego rodzaju zwolnienia zawierające obiektywne 

przyczyny niestawiennictwa, w tym zwolnienia lekarskie, będą honorowane wyłącznie jako 

usprawiedliwienie nieobecności w Turnieju Kwalifikacyjnym. Nie będą one stanowić podstawy 

kwalifikacji do reprezentacji Polski. Dla tego typu przypadków przewidziano jedno miejsce w drużynie, 

przyznawane w oparciu o rekomendację trenera kadry narodowej, przez Zarząd PZG.  

Brak udziału w Turnieju Kwalifikacyjnym bez zaakceptowanego usprawiedliwienia będzie 

równoznaczny z rezygnacją z udziału w reprezentacji Polski.   

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

 

Bartłomiej Chełmecki 
Sekretarz Generalny 
Polski Związek Golfa   
 
 

http://www.pzgolf.pl/

