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      Szczecin  styczeń 2018 
 
 

Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej  Polskiego Związku Golfa za rok 2017 
 
 

I. Komisja Sędziowska Polskiego Związku Golfa działała w oparciu o Regulamin Komisji 
Sędziowskiej PZG w składzie:  

1. Krzysztof Góra,    - przewodniczący    
2. Jerzy Błaszczuk,    - członek 
3. Krzysztof Pulsakowski – członek  

 

4. Skład licencjonowanej kadry sędziowskiej w roku 2017 wg stanu na dzień 31.12.2017  

był następujący:  

a. Sędziowie klasy  międzynarodowej  -   7 osób  

b. Sędziowie klasy  krajowej   - 9 osób  

c. Sędziowie klasy  lokalnej  - 14 osób  

d. Sędziowie – kandydaci –  4 osoby   łącznie  34 osób  

 

Pełny imienny skład w załączniku nr 1 – kadra sędziów rok 2017.  Pełny skład sędziów z 

licencją  jest umieszczany na stronie PZG w zakładce sędziowie wraz z informacją o 

przynależności klubowej.  Dodatkowo dołączono załącznik nr 2 (wymagany przez 

Ministerstwo Sportu) dotyczący  ilościowego zestawienia sędziów wg województw i płci.  

 

5. Komisja sędziowska PZG wyznaczyła sędziów na turnieje rozgrywane pod auspicjami 

PZG - Obsada turniejów mistrzowskich PZG w sezonie 2017 w załączniku w nr 3 – 

„Turnieje mistrzowskie”;  sprawowała nadzór nad realizacją powyższego 

harmonogramu. 

 

W 2017 roku, w ramach turniejów mistrzowskich i rankingowych PZG,  odbyło się 13 

turniejów GMS ,  drużynowe mistrzostwa Europy seniorów oraz 4 Mistrzostwa 

Regionów i ponad 100 turniejów rankingowych.  Według mojego zestawienia wszystkie 

turnieje rankingowe miały obsadę sędziowską. 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 2017 odbyły się  w Sierra Golf Club Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów, które 

sędziowali polscy sędziowie.  Obsadę tego turniejów stanowili – Krzysztof Góra jako 

Sędzia główny Pulsakowski Krzysztof  i Maria Troszyńska jako sędziowie pomocniczy 

obsługując pierwszy turniej w w formacie SP netto w Sierze, Jolanta Makuch i Rafał 

Tylman w Postołowie stanowili obsadę turnieju w SP brutto i Jacek Kulczykowski w 

Tokarach prowadził turniej President Cup.  

Głównym obowiązkiem sędziów było; sprawdzenie i oznakowanie pola zgodnie z 

wymogami HCP EGA, przygotowanie reguł lokalnych i 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. W Sierze komitet turnieju zdecydował się nie stosować zasad 
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związanych z BIOTOP ale zarekomendowano zawodnikom, że niewskazane byłoby 

wchodzenie do tego terenu oznaczonego jako hazard wodny.   

 

Turniej European Boys' Team Championship, Divison 2 w Krakowie prowadził  Piotr 

Urbański.  
  

6. Wprowadzenie nowych reguł gry w golfa  od 2019.  

a. W marcu 2017 ukazała się propozycja zmian reguł gry w golfa. Przez pół roku 

wszyscy mogli wziąć udział w ogólnoświatowej dyskusji na temat tych 

propozycji lub zgłaszać swoje nowe propozycje.  

b. Przetłumaczono i umieszczono na stronie  internetowej PZG propozycje nowych  

reguł.   
 

7. 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.  

Dodatkowo w zakładce reguły funkcjonuje quiz.  

 

8. Szkolenia  w 2017 – Lisia Polana  

W październiku 2017 roku przeprowadzono na Lisiej Polanie kurs na oficjalny certyfikat 

PZG „Dyrektor turniejów golfowych” . Celem tego kursu było przygotowanie zawodowe 

osób prowadzących turnieje golfowe w Polsce poprzez podniesienie ich poziomu 

kompetencji z zakresu reguł gry w golfa, przygotowania pola oraz metodyki prowadzenia 

i administrowania turniejami. Program szkolenia przedstawiono w zał. Nr 4 a w zał nr 5 

przedstawiono formularz zgłoszeniowy do tego kursu.  Kurs prowadzony był przez 

sędziów klasy międzynarodowej (Krzysztof Góra i Jolanta Makuch), dyrektora turniejów 

PZG i administratora programu EAGLE – Janusza Mojsiewicza oraz dyrektora klubu 

golfowego Sławomira Pińskiego (zał nr 6).  

 

Program szkolenia miał charakter wykładów multimedialnych i prezentacji. W kursie 

wzięło udział 29 osób.  W tym :  

- Kraków Valley  1 

- Amber Baltic – 1 

- Tower – 1  

- Toya – 1  

- Zawarcie Gorzów – 2 

- SKG – 1  

- Golf 24  - 1 

- Polanica Zdrój – 1  

- Armada – 1  

- Opole – 1  

- Modry Las – 3  

- Wilanów – 2 

- Rajszew – 1  

- Lisia Polana – 1  

- Warszawa – 1  

- Golf Channel – 2  

- Sobienie Królewskie – 2  

- Postołowo – 1  

- Gradi – 2 

- Binowo Park – 2  

- trzy osoby z PZG  
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9. Spory i protesty:  

10 października do PZG trafiła skarga od pani Rhea Wiatr na sposób sędziowania 

podczas PZG Masters na Lisiej Polanie. Skarga dotyczyła sędziego Jerzego Błaszczuka.  

 

Zawodniczka po zakończeniu I rundy została, zgodnie z przepisami, ukarana przez 

sędziego jednym uderzeniem karnym za niewłaściwe procedowanie na dołku 18.  Kara 

została udzielona po sprawdzeniu wszystkich faktów i przedstawiona zawodniczce.  

Zawodniczka miała zastrzeżenia co do formy przedstawienia kary przez sędziego. Będąc 

nie usatysfakcjonowaną stanowiskiem KS PZG napisała skargę do R&A na brak 

nałożenia kary na sędziego. (komplet dokumentów w tej sprawie znajduje się w zał nr 7 ).   

 

10. Status Amatora: 

Komisja sędziowska w roku 2017 rozpatrywała następujące sprawy związane ze 

statusem amatora:  

A.  Powrót do amatorstwa – Jan Piętka  

B. Powrót do amatorstwa – Robert Woźniak  

C. Reklama na koszulkach klubowych – Roman Łuczak ŚKG  

D. Umowa sponsoringu – Kancelaria Prawna Olczak & Powszuk  

E. Wykorzystywanie wizerunku – Katarzyna Selwent  

F. Sponsorowane koszulki klubowe – Grzegorz Paterak  

G. Limit nagród – Grzegorz Paterak  

H. Hole in One – Gradi  

I. Członkostwo w klubie jako nagroda - Gradi 

 

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:  

 

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. 
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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. 

 

 

II. PLAN DZIALAŃ NA ROK 2018– terminarz prac  

  

1. Szkolenia sędziowskie w roku 2018 – przewiduje się szkolenia sędziowskie i dla 

kandydatów na sędziów golfowych w drugiej połowie roku.  

2. Szkolenie związane z prowadzeniem turnieju golfowego – druga połowa roku.  

 

Termin drugiej połowy roku związany jest z wprowadzeniem nowych reguł.  

 

3. Harmonogram wprowadzenia nowych reguł  

a. Szkolenie trzech sędziów w R&A w lutym 2018  

b. Przedstawienie końcowej wersji reguł – koniec lutego 2018  

c. Projekt wersji przewodnika golfowego – marzec 2018  

d. Końcowa wersja reguł dla gracza – kwiecień 2018  

e. Końcowa wersja przewodnika golfowego – wrzesień 2018  

f. Kompletny zestaw reguł gry w golfa – wrzesień 2018 

g. Tłumaczenie na jęz. polski – październik 2018  
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h. Drukowanie podręczników – grudzień 2018.  

 

4. Założenia do budżetu na rok 2018:  

a. Koszty obsługi turniejów GMS 2018 

b. Koszty związane ze szkoleniem sędziów powinny się zbilansować ze szkoleniem 

kandydatów na sędziów  

 

 

 Planowane wydatki w 2018 kwoty brutto 

1. Koszty sędziowskie 55 000 zł 

 Razem 55.000 zł 

 

 

 

5. Kierunki działań komisji sędziowskiej w 2018 roku  załącznik nr 8.  

 

 

 

Krzysztof Góra  

 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG   
 
 


