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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu PZG nr 39/2018 
 
 

 

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA GOLFA (IGF) 

GOLF 

 

A. KONKURENCJE (2) 

 

Konkurencja mężczyzn (1) Konkurencja kobiet (1) 

Rozgrywka stroke play indywidualna 
mężczyzn 

Rozgrywka stroke play indywidualna 
kobiet 

 

B. PULA MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH 

 

1. Całkowita pula miejsc kwalifikacyjnych dla golfa: 

 Miejsca 
kwalifikacyjne 

Miejsca dla kraju 
gospodarza IO 

Zaproszenie 
wystosowane 
przez Komisję 

Trójstronną 

Łącznie 

Mężczyźni 59 1 0 60 

Kobiety 59 1 0 60 

Łącznie 118 2 0 120 

 

2. Maksymalna liczba golfistów na NKOl: 

 Pula na NKOl Pula dla określonych konkurencji 

Mężczyźni 4 Maksymalnie 4 osoby dla każdej konkurencji, o ile wspomniani 
sportowcy znajdują się w Top 15 Olimpijskiego rankingu golfa. 
W przeciwnym razie, maksymalnie 2 osoby na konkurencję. 

Kobiety 4 Maksymalnie 4 osoby dla każdej konkurencji, o ile wspomniani 
sportowcy znajdują się w Top 15 Olimpijskiego rankingu golfa. 
W przeciwnym razie, maksymalnie 2 osoby na konkurencję. 

Łącznie 8  

 

3. Sposób przyznawania miejsca kwalifikacyjnego: 
Miejsce kwalifikacyjne przyznawane jest golfiście imiennie. 

C. KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Wszyscy sportowcy muszą przestrzegać postanowień obecnie obowiązującej Karty Olimpijskiej, w tym 

między innymi Artykułu 41 (Narodowość Zawodników) i Artykułu 43 (Światowy Kodeks Antydopingowy 

i Kodeks Ruchu Olimpijskiego w zakresie zapobiegania manipulacji zawodami sportowymi). Tylko 

sportowcy, którzy przestrzegają zasad określonych w Karcie Olimpijskiej mogą uczestniczyć w 

Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 („Igrzyska Olimpijskie”). 

Dodatkowe kryteria kwalifikacji KF: 

Aby móc wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich, wszyscy sportowcy muszą: 
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- Znaleźć się na Olimpijskim rankingu golfa, znajdującym się na stronie http://www.igfgolf.org/ w dniu 

22 czerwca 2020 r. (mężczyźni) lub 29 czerwca 2020 r. (kobiety). 

- Cieszyć się dobrą reputacją u Krajowej Federacji i Międzynarodowej Federacji Golfa (IGF). 

- Posiadać akredytację lub ważną licencję wydaną przez daną Krajową Federację. 

 

D. ŚCIEŻKA KWALIFIKACYJNA 

 

MIEJSCA KWALIFIKACYJNE 

Konkurencje kobiet i mężczyzn będą stanowić rywalizację pomiędzy dokładnie 60 

golfistami/golfistkami, z których 59 zostanie zakwalifikowanych wg Olimpijskiego rankingu golfa 

(„ORG”), a 1 osoba korzysta z miejsca dla gospodarza IO.  

Ranking ORG jest uznawany przez IGF i opublikowany na stronie igfgolf.org. ORG jest publikowany w 

każdy poniedziałek i uwzględnia wyniki zakończonych turniejów z poprzedniego tygodnia, 

rozgrywanych na terenie całego świata. 

Ranking ORG mężczyzn uznaje turnieje z nagrodami pieniężnymi rozgrywane w ramach zawodów 
kwalifikowanych wymienionych na stronie: http://www.owgr.com/. 
 
Ranking ORG kobiet uznaje turnieje z nagrodami pieniężnymi rozgrywane w ramach zawodów 
następujących serii: Australian Ladies Professional Golf (ALPG), China Ladies Professional Golf 
Association Tour (CLPGA), Korea Ladies Professional Golf Association (KLPGA), Ladies European 
Tour (LET), Ladies European Tour Access Series (LETAS), Ladies Professional Golf Association 
(LPGA), Ladies Professional Golfers' Association of Japan (JLPGA), Ladies Professional Golfers' 
Association of Japan Step-Up Tour (JLPGA), Symetra Tour, Chinese Taipei Ladies Professional Golf 
Association (TLPGA). 
 
Ranking ORG oblicza się w następujący sposób: każdy turniej jest oceniany według klasy 
konkurujących zawodników, która określa ile punktów rankingowych zostanie przyznanych najlepszym 
graczom. Punkty są przyznawane graczom według ich pozycji końcowej w każdej konkurencji, przy 
czym występy w lepiej obsadzonych rozgrywkach pozwalają na zdobycie większej liczby punktów 
zgodnie z tabelą dystrybucji punktów zatwierdzoną przez IGF. 
 
Punkty rankingowe dla każdego gracza gromadzone się w okresie dwuletnim, przy czym punkty 
zdobyte w ciągu ostatnich 13 tygodni są liczone jako 100% ich pierwotnej wartości. Po upływie 
początkowego 13-tygodniowego okresu, takie punkty są zdewaluowane o 1,1% dla każdego z 
kolejnych 91 tygodni, po których upływie punkty całkowicie znikają z dwuletniego rekordu gracza. 
Każdy gracz jest następnie klasyfikowany zgodnie ze średnią liczbą punktów zdobytych podczas 
obowiązującego okresu dwuletniego, która to liczba jest uzyskiwana przez podzielenie całkowitej 
liczby zdobytych punktów rankingowych przez liczbę turniejów, w których dana osoba brała udział w 
trakcie tego okresu. Przyjmuje się minimalny dzielnik 35 zawodów dla ORG kobiet w okresie 
dwuletnim. Dla ORG mężczyzn, minimalny dzielnik to 40 zawodów, a maksymalny – 52 zawody 
rozegrane w trakcie bieżącego okresu dwuletniego. 
 
Punkty rankingowe ORG kwalifikujące do Igrzysk Olimpijskich i używane do obliczenia średniej liczby 
punktów i pozycji zawodnika na Olimpijskim rankingu golfa, można zdobyć w okresie od 1 lipca 2018 
r. do 22 czerwca 2020 r. (ranking mężczyzn) i od 8 lipca 2018 r. do 29 czerwca 2020 r. (ranking 
kobiet). 
 
MĘŻCZYŹNI I KOBIETY 
 

http://www.igfgolf.org/
http://www.owgr.com/
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Liczba miejsc 
kwalifikacyjnych w 

puli dla 
kobiet/mężczyzn 

Kwalifikacje 

59 Olimpijski ranking golfa (ORG) z dnia 22 czerwca 2020 r. dla 
mężczyzn i z dnia 29 czerwca 2020 r. dla kobiet 
 
1 - Najpierw zawodnicy będą wybierani imiennie, spośród 15 

najlepszych golfistów na Olimpijskim rankingu golfa na dzień 22 
czerwca 2020 r. dla mężczyzn i 29 czerwca 2020 r. dla kobiet (po 
zakończeniu wszystkich turniejów kwalifikujących się do ORG w 
tygodniu bezpośrednio poprzedzającym koniec okresu 
kwalifikacyjnego), przy czym każdy NKOl nie może wybrać więcej 
niż czterech (4) golfistów. 

 
2 - Zawodnicy będą wybierani imiennie spośród golfistów notowanych 

na pozycjach 16 i niżej na Olimpijskim rankingu golfa na dzień 22 
czerwca 2020 r. dla mężczyzn i 29 czerwca 2020 r. dla kobiet (po 
zakończeniu wszystkich turniejów kwalifikujących się do ORG w 
tygodniu bezpośrednio poprzedzającym koniec okresu 
kwalifikacyjnego), przy czym każdy NKOl nie może wybrać więcej 
niż dwóch (2) golfistów. Kwalifikacje będą kontynuowane, aż do 
osiągnięcia liczby 59 zakwalifikowanych zawodników, z 
uwzględnieniem miejsc dla reprezentacji kontynentalnej. 

 
3 – Dla każdego z pięciu (5) kontynentów Ruchu Olimpijskiego 

zagwarantowano przynajmniej jednego (1) reprezentanta w 
rywalizacji kobiet i mężczyzn, o ile taki reprezentant nie zostanie 
automatycznie wybrany zgodnie z powyższymi zasadami (miejsca 
dla reprezentacji kontynentalnej). Miejsca dla reprezentacji 
kontynentalnej zostaną przydzielone zawodnikom o najwyższej 
pozycji na Olimpijskim rankingu golfa, pochodzących z kontynentu 
(kontynentów) bez reprezentacji. 

 
We wszystkich powyższych przypadkach należy przestrzegać 
maksymalnej liczby zawodników na NKOl, zgodnie z zasadami 
określonymi w sekcji B. Pula miejsc kwalifikacyjnych. 

 

MIEJSCA DLA KRAJU GOSPODARZA IO 

 
Kraj gospodarza Igrzysk Olimpijskich ma zagwarantowane przynajmniej jedno (1) miejsce 
kwalifikacyjne zarówno w konkurencji kobiet jak i mężczyzn, o ile żaden golfista lub golfistka nie 
zostali zakwalifikowani według Olimpijskiego rankingu golfa z dnia 22 czerwca 2020 r. dla mężczyzn i 
29 czerwca 2020 r. dla kobiet. 
 
Wybrany imiennie zawodnik będzie najwyżej klasyfikowanym w rankingu ORG golfistą z kraju 
gospodarza. Jeśli kraj gospodarza Igrzysk Olimpijskich nie posiada zawodnika klasyfikowanego w 
Olimpijskim rankingu golfa, IGF, we współpracy z NKOl kraju gospodarza, wybierze reprezentanta 
kraju gospodarza w zawodach golfa. 
 

E. PROCES ZATWIERDZANIA DLA PULI MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH 

 

Co tydzień, IGF będzie publikować aktualne Olimpijskie rankingi golfa na stronie 

http://www.igfgolf.org/ przez cały czas trwania dwuletniego okresu kwalifikacyjnego, aż do jego końca. 

Okres kwalifikacyjny zakończy się w poniedziałek 22 czerwca 2020 r. dla mężczyzn i w poniedziałek 

29 czerwca 2020 r. dla kobiet. IGF opublikuje końcowy Olimpijski ranking golfa (odpowiednio we 

http://www.igfgolf.org/
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wtorek 23 i 30 czerwca 2020 r.), po zakończeniu wszystkich turniejów kwalifikujących się do ORG w 

tygodniu bezpośrednio poprzedzającym koniec okresu kwalifikacyjnego. 

 

Po opublikowaniu ostatecznego Olimpijskiego rankingu golfa, IGF prześle do właściwych NKOl 

potwierdzenie puli miejsc kwalifikacyjnych, obliczonej zgodnie z kryteriami kwalifikacji opisanymi w 

sekcji D powyżej, nie później niż we wtorek 23 czerwca 2020 r. (mężczyźni) i wtorek 30 czerwca 2020 

r. (kobiety) o godzinie 17:00 czasu wschodniego (EST). 

 

Nie później niż (w czwartek 2 lipca 2020 r.) o godzinie 17:00 czasu wschodniego (EST) każdy NKOl 

potwierdzi do IGF ilość wykorzystanych miejsc kwalifikacyjnych dla kobiet/mężczyzn. 

 

Nie później niż (w piątek 3 lipca 2020 r.) o godzinie 17:00 czasu wschodniego (EST), IGF rozporządzi 

niewykorzystanymi miejscami kwalifikacyjnymi dla kobiet/mężczyzn. 

 

F. REALOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH Z PULI 

REALOKACJA NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC KWALIFIKACYJNYCH 

 

Jeżeli przed upływem terminu potwierdzenia, NKOl nie potwierdzi przyznanych miejsc 

kwalifikacyjnych z puli lub odmówi przyjęcia tych miejsc, takie miejsca kwalifikacyjne zostaną 

przekazane dla niezakwalifikowanych jeszcze zawodników, zajmujących najwyższe pozycje w 

Olimpijskim rankingu golfa w dniu 22 czerwca dla mężczyzn i 29 czerwca 2020 r. w przypadku kobiet, 

przy zachowaniu maksymalnej puli miejsc kwalifikacyjnych przypadających dla NKOl na konkurencję. 

 

Nie później niż 3 lipca 2020 r. o godz. 17.00 czasu wschodniego (EST), IGF przydzieli wszystkie 

niewykorzystane miejsca kwalifikacyjne dla kobiet/mężczyzn. 

 

Po 3 lipca 2020 r. i ostatecznej realokacji niewykorzystanej puli, IGF dokona realokacji już 

zatwierdzonego miejsca kwalifikacyjnego z puli jedynie gdy sportowiec zostanie wycofany przez swój 

NKOl. Taka zamiana nastąpi tylko w przypadku poważnych kontuzji uniemożliwiających uczestnictwo 

sportowca lub w innych wyjątkowych okolicznościach, uzgodnionych indywidualnie dla każdego 

zdarzenia. 

 

W tym przypadku realokacja zostanie przeprowadzona na podstawie listy rezerwowej (dla 

konkurencji) (link), którą IGF opublikuje odpowiednio w dniu (23 i 30 czerwca 2020 r.). Lista 

rezerwowa realokacji opiera się na Olimpijskim rankingów golfa i jest obliczana przy użyciu tych 

samych kryteriów, co w procesie kwalifikacyjnym opisanym w sekcji D powyżej. W przypadku 

wycofania się sportowca, lista rezerwowa wyraźnie określa imiennie następnego najwyżej 

sklasyfikowanego niezakwalifikowanego zawodnika według Olimpijskiego rankingu golfa z dnia 22 

czerwca dla mężczyzn i 29 czerwca 2020 r. dla kobiet, przy zachowaniu maksymalnej puli miejsc 

kwalifikacyjnych przypadających dla NKOl na konkurencję. 

 

W interesie zapewnienia pełnej stawki podczas zawodów olimpijskich, IGF dołoży wszelkich starań, 

aby wypełnić wszystkie miejsca kwalifikacyjne z puli. Wymagana realokacja miejsc trwać będzie do 

czasu spotkań technicznych IGF w dniu 29 lipca 2020 r. (konkurencja mężczyzn) i 4 sierpnia 2020 r. 

(konkurencja kobiet). 

 

REALOKACJA NIEYWKORZYSTANYCH MIEJSC DLA KRAJU GOSPODARZA IO 

 

http://www.igfgolf.org/olympic-games/qualification-system/ogr-men/
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Niewykorzystane miejsca dla kraju gospodarza zostaną przekazane dla wskazanych imiennie 

niezakwalifikowanych jeszcze zawodników, zajmujących najwyższe pozycje w Olimpijskim rankingu 

golfa w dniu 22 czerwca dla mężczyzn i 29 czerwca 2020 r. w przypadku kobiet, przy zachowaniu 

maksymalnej puli miejsc kwalifikacyjnych przypadających dla NKOl na konkurencję, nie później niż do 

piątku 3 lipca 2020 r. o godzinie 17:00 czasu wschodniego (EST). 

 

Po upływie 3 lipca 2020 r. i ostatecznego przekazania niewykorzystanej puli miejsc kwalifikacyjnych, 

realokacja będzie odbywać się na podstawie listy rezerwowej (dla konkurencji), która zostanie 

opublikowana przez IGF odpowiednio 23 czerwca lub 30 czerwca 2020 r., zgodnie z opisem w sekcji 

powyżej. 

 

G. TERMINY KWALIFIKACJI 
  

Daty Ważne terminy 

1 lipca 2018 – 22 czerwca 2020 Okres kwalifikacji dla mężczyzn, w którym można 
zdobyć punkty rankingowe ORG 

8 lipca 2018 – 29 czerwca 2020 Okres kwalifikacji dla kobiet, w którym można zdobyć 
punkty rankingowe ORG 

22 czerwca 2020* Koniec okresu kwalifikacji do Olimpijskiego rankingu 
golfa mężczyzn 

23 czerwca 2020* Publikacja olimpijskiego rankingu golfowego mężczyzn; 
IGF informuje NKOl i KF o liczbie przyznanych im 
miejsc kwalifikacyjnych do konkurencji mężczyzn 

23 czerwca 2020 IGF publikuje Listę rezerwową realokacji dla konkurencji 
mężczyzn 

29 czerwca 2020* Koniec okresu kwalifikacji do Olimpijskiego rankingu 
golfa kobiet 

30 czerwca 2020* Publikacja Olimpijskiego rankingu golfa kobiet; IGF 
informuje NKOl i KF o liczbie przyznanych im miejsc 
kwalifikacyjnych do konkurencji kobiet 

30 czerwca 2020 IGF publikuje Listę rezerwową realokacji dla konkurencji 
kobiet 

2 lipca 2020* NKOl potwierdzają do IGF wykorzystanie przyznanych 
im miejsc kwalifikacyjnych z puli 

3 lipca 2020* IGF przeprowadza realokację niewykorzystanych miejsc 
kwalifikacyjnych z puli 

6 lipca 2020* Koniec terminu zgłoszeń do Olimpiady Tokio 2020 

29 lipca 2020* Koniec realokacji miejsc kwalifikacyjnych dla 
konkurencji mężczyzn 

4 sierpnia 2020 Koniec realokacji miejsc kwalifikacyjnych dla 
konkurencji kobiet 

24 lipca – 9 sierpnia 2020 Igrzyska Olimpijskie w Tokio 
*mogą ulec zmianie 

 


