
KURS NA OFICJALNY CERTYFIKAT PZG 
„DYREKTOR TURNIEJÓW GOLFOWYCH”

13 – 14 PAŹDZIERNIKA 2017, KG LISIA POLANA GC

Informacje ogólne:
Bardzo ważnym elementem organizacji i przebiegu każdego turnieju golfowego jest Komitet Turniejowy. Dlatego też
od kompetencji poszczególnych członków Komitetu zależy profesjonalizm i sukces przedsięwzięcia, jak i poziom
zadowolenia uczestników. Dotyczy to nie tylko turniejów mistrzowskich, czy rankingowych, ale także każdego
turnieju klubowego i sponsorskiego. Rośnie także świadomość i wymagania samych zawodników. Coraz częściej
oczekują od organizatorów, aby szczególnie turnieje mające wpływ na zmiany HCP prowadziły kompetentne i
odpowiednio przeszkolone osoby z Reguły Gry w Golfa, Tempa Gry, czy biegłej obsługi Systemu HCP i
oprogramowania EAGLE.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi R&A oraz wzorem bardziej rozwiniętych federacji, PZG stopniowo dążyć będzie by w
najbliższych latach turnieje golfowe były prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone i posiadające oficjalny
certyfikat.

Cel kursu:  
Przygotowanie zawodowe osób prowadzących turnieje golfowe w Polsce poprzez podniesienie ich poziomu
kompetencji z zakresu reguły gry w golfa, przygotowania pola oraz metodyki prowadzenia i administrowania
turniejami przy wsparciu narzędzi informatycznych.

Dla kogo: 
Kurs jest skierowany do wszystkich osób prowadzących turnieje golfowe, pragnących uzyskać kompetencje
uprawniające do prowadzenia takich turniejów wraz z poszerzeniem wiedzy z zakresu reguł gry w golfa.
Ukończenie kursu uprawnia do uzyskania oficjalnego certyfikatu PZG z zakresu prowadzenia turnieju golfowego
zgodnie z zasadami R&A.

Program szkolenia:
Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited,
zgodnie Regułami Gry w Golfa 2016 - 2019.

Zakres tematyczny – zagadnienia: 
1. Komitet, regulamin turnieju i reguły gry w golfa 
2. Przerwanie i wznowienie gry, ewakuacja z pola 
3. Status Amatora 
4. Tempo gry
5. Przygotowanie pola i konserwacja podczas zawodów 
6. Reguły Lokalne i oznakowanie pola 
7. System HCP i ustawienie pola wg HCP 
8. Pin Position
9. Biuro zawodów 
10. Startowanie - grupy startowe i starter 
11. Odbiór kart i wyliczanie wyników (EAGLE) 
12. Prezentacje na polu 
13. Dopuszczalne wyposażenie golfisty (kije, buty, piłki .... ) 

Metodyka: 
• Zajęcia będą prowadzone w formie:
• Wykładów z prezentacjami 
• Filmów video(krótkie filmy z bazy R&A i własnej wykładowców), 
• Prezentacji na polu

Kierownik kursu: 
Krzysztof Góra - przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG 
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Informacje dodatkowe:

Materiały:
• Reguły Gry w Golfa i Status Amatora obowiązujące w latach 2016-2019
• Decisions on the Rules of Golf 2016-2017
• Pace of Play
• Guidance on a competition” 
• Rules In Action - CD
• The Etiquette of Golf explained by Padraig Harrington
• Własne opracowania

Organizator Polski Związek Golfa
Termin 13 – 14.10. 2017

Miejsce Pole golfowe Lisia Polana 
Liczba uczestników Min. 10 osób, maks. 25 

Czas trwania dwa dni szkolenia – 12 godzin zajęć

Noclegi Pokoje jedno i dwuosobowe w domku klubowym 

Wyżywienie Restauracja w domku klubowym 

Zakres tematyczny 

Reguły gry w golfa - Definicje, Reguła 6 – Gracz; Reguła 7 – Trening,; Administracja i
inne reguły bezpośrednio związane z organizacją i prowadzeniem zawodów; Załączniki
do reguł gry w golfa

Status Amatora

Tempo gry

Przygotowanie pola golfowego do zawodów

Praca z systemem informatycznym EAGLE 

System handicapowy HCP EGA
Prowadzenie biura zawodów
Dopuszczalne wyposażenie golfisty 

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. 604 593 980 

mailto:rules@pzgolf.pl

