
 

 

 

„Kurs dla kandydatów na sędziów golfowych”   
23 – 25.05.2019 Lisia Polana 

 
 
 

Informacje o szkoleniu: 
 

Dla kogo:  
 
Kurs jest skierowany do: 
 

 osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji sędziowskich, uprawniających do sędziowania 
turniejów golfowych, 

 menedżerów pól golfowych, członków komisji turniejowych oraz zawodowych graczy, 

 osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa.  
 

 
Uczestnicy po ukończeniu kursu z pozytywnym wynikiem otrzymają certyfikat ważny przez 4 lata, który uprawnia 
do ubiegania się o licencję sędziego Polskiego Związku Golfa.  
 
Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules 
Limited w zgodzie z Regułami Gry w Golfa 2019.  
 
Zakres  tematyczny – zagadnienia: 
 

1. Podstawy gry w golfa. 

2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia. 

3. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka. 

4. Omówienie reguł związanych z graniem piłki. 

5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień bez kary. 

6. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień z karą. 

7. Sprzęt. 

8. Procedury dla graczy i Komitetu. 

9. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju. 

10. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka. 

 

Metodyka:  
  
Zajęcia będą prowadzone w formie: 

1. Wykładów z prezentacjami. 
2. Filmów video (około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej). 

3. Prezentacji na polu. 

4. Ćwiczeń praktycznych na polu. 
 
Kurs kończy się nieobowiązkowym egzaminem, prowadzącym do uzyskania certyfikatu, w formie testu 
składającego się z dwóch części: 

1.  50 pytań typu prawda/fałsz (40% oceny ogólnej). 
2.  20 pytań z odpowiedziami wielokrotnego wyboru (60%  oceny ogólnej). 

 
Egzamin obejmuje materiał: 

1. Reguły Gry w Golfa 2019 – pełny tekst reguł 1-24 z definicjami. 
2. Official Guide to the Rules of Golf – Effective January 2019. 



 

 

 
Zaliczenie egzaminu: uzyskanie wyniku co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. 
Egzamin poprawkowy –  termin zostanie ustalony podczas trwania kursu, nie później niż 31.08.2019. 
Uczestnicy kursu po opłaceniu szkolenia otrzymają elektroniczną wersję Reguł gry w golfa 2019 w języku polskim 
oraz przykładowe zestawy egzaminacyjne.      
 
 

 Prowadzenie:  
 
Sędziowie Kadry Sędziów PZG z certyfikatami R&A 
 
 

Informacje dodatkowe: 
 

Organizator Komisja Sędziowska Polskiego Związku Golfa 

Termin 23 – 25.05.2019 

Miejsce Klub Golfowy Lisia Polana 

Liczba uczestników Min. 15 osób,  max. 25  

Czas trwania Dwa dni szkolenia – 14 godzin; dzień trzeci -  egzamin 1,5 godz. 

Noclegi  We własnym zakresie  

Wyżywienie We własnym zakresie  

Zakres tematyczny  Podstawy gry w golfa  

 

0,5 godz. 
 

Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia. 

 

1,5 godz. 

Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka, Reguły 5 i 

6. 

 

 

2,0 godz. 

Omówienie reguł związanych z graniem piłki, Reguły 7- 11 oraz 14. 

 

 
 

2,0 godz. 

Sytuacje i procedury stosowania uwolnień bez kary, Reguły 15-16. 

 

1,5 godz. 

Sytuacje i procedury stosowania uwolnień z karą, Reguły 17-19. 

 

 

1,5 godz. 

Procedury dla graczy i Komitetu 

 

1,0 godz. 

Sprzęt  

 

0,5 godz. 

Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju 

 

1,5 godz. 

Sędzia golfowy - rola, obowiązki, styl pracy, etyka 1,0 godz. 

 Prezentacje na polu 1,5 godz. 

Warunki uczestnictwa Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionego Formularza 
Zgłoszeniowego na adres rules@pzgolf.pl oraz uiszczenie opłaty za kurs. 

Więcej informacji Krzysztof Góra: rules@pzgolf.pl, tel. 604 593 980  

 
 

Plan  kursu: 
 

Czwartek 23.05.2019 
 
8.00-8.30  Rejestracja uczestników + śniadanie 
8.30-8.40   Wprowadzenie 
8.40-13.00   Omówienie wybranych Reguł. Przykłady video 
13.00-13.30   Lunch 
13.30-15.00   Zajęcia praktyczne na polu golfowym  
15.00-17.30   Wykłady 
17.30-18.30   Kolacja 
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Piątek 24.05.2019 
 
7.30-8.00   Śniadanie 
8.00-13.00   Omówienie wybranych Reguł. Przykłady video 
13.00 – 14.00  Lunch  
14.00-18.00   Omówienie wybranych Reguł 
18.00- 19.00              Kolacja 
 
 
Sobota 25.05.2019 
 
9.00-11.30   Egzamin  
 
 
 
 
 
Przewodniczący KS PZG, 
Krzysztof Góra 


