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Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Golfa za 2018 r. 

W jej skład wchodzą: 

Krzysztof Góra – przewodniczący, 

członkowie: Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Pulsakowski. 

 

Skład licencjonowanej kadry sędziowskiej w roku 2018 wg stanu na dzień 31.12.2018 był 
następujący:  
 

Klasa sędziowska Liczba osób 
Międzynarodowa 7 

Krajowa 8 
Lokalna 10 

Kandydaci 1 
Suma 26 

 

Pełny imienny skład w załączniku nr 1 – kadra sędziów rok 2018. 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. Komisja sędziowska PZG wyznaczyła sędziów na turnieje 

rozgrywane pod auspicjami PZG - Obsada turniejów mistrzowskich PZG w sezonie 2018 w załączniku 

w nr 3 – „Turnieje mistrzowskie”;  sprawowała nadzór nad realizacją powyższego harmonogramu. 

 

W sezonie 2018: 

1. W ramach turniejów mistrzowskich i rankingowych PZG, odbyło się 13 turniejów GMS,  

turniej z okazji 25 lecia PZG 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. 

 

2. Komisja Sędziowska pomagała w zapewnieniu obsady sędziowskiej w innych turniejach 

golfowych klubowych oraz sponsorskich. Sędziowie wywiązywali się ze swoich obowiązków 

sumiennie i starannie. 

 

3. 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. 
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4. Turniej European Amateur Team, Divison 2 w Krakowie prowadziła Jolanta Makuch.  

  

Wprowadzenie nowych reguł gry w golfa od 2019 

1. W marcu 2018 ukazała się końcowa wersja nowych reguł gry w golfa. Przetłumaczone zostały 
dwa podręcznik reguł gry w golfa i umieszczono na stronie internetowej PZG reguły 
rozszerzone.   

2. 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.  

 

Szkolenia w 2018 

1. Lisia Polana  - nowe reguły:  
W październiku 2018 roku przeprowadzono na Lisiej Polanie szkolenie dla wszystkich sędziów PZG, 

którego tematyka było wprowadzenie nowych reguł od 01.01.2019 roku. W załączniku nr 4 znajduje 

się program szkolenia. W szkoleniu wzięło udział  24 osoby (załącznik nr 5). Każdy z uczestników 

wpłacał 200 zł tytułem wpisowego. Natomiast koszty noclegów każdy opłacał we własnym zakresie. 

Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał w wersji elektronicznej przetłumaczone Reguły gry w golfa 

2019.  

2. R&A – nowe reguły: 
W lutym 2018 w R&A odbyło się szkolenie z nowych reguł połączone z zajęciami praktycznymi na 

pięciu stanowiskach zdjęcie poniżej:  

  

W zajęciach udział wzięły trzy osoby – sędziowie z certyfikatem R&A – Krzysztof Góra, Zbigniew 

Górecki i Jolanta Makuch.   
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Reguły gry w golfa 2019  

Zestaw reguł gry w golfa składa się z trzech podręczników: 

1. Reguły gry w golfa – wersja pełna 

2. Reguły gry w golfa – wydanie dla graczy  
3. Official Guide 2019  

 

Pozycje 1 i 2 zostały przetłumaczone na język polski. Pozycja 2 została wydrukowana dla graczy, a 

pozycja 1 umieszczona na stronie PZG. W pozycji 3, oprócz reguł lokalnych i procedur dla Komitetów, 

znajduje się zmodyfikowana wersja reguł dla niepełnosprawnych, która zostanie przetłumaczona w 

roku 2019 i umieszczona na stronie PZG.  

 

Skargi protesty  

1. Sprawa Romualda Centkowskiego – sędzia K. Terej – podrzucenie piłki  

2. Sprawa Art. Sokołovow – Audi Junior Tour – skończyło się na wyjaśnieniach i interpretacji  

3. Sprawa B. Bigusa – sędzia P. Jakubowski – wyjaśnienia związane z interpretacją reguł  

 

 

Status Amatora 

Komisja sędziowska w roku 2018 rozpatrywała następujące sprawy związane ze statusem amatora:  

1. Nagrody w turniejach golfowych – Space Open 2018   
2. Nagrody w turniejach golfowych – Target 54  
3. Nagrody w turniejach golfowych – Statima CUP  
4. Umowa sponsoringu – Maksym Powszuk  
5. Przywrócenie do statusu amatora – Witold Sikora   
6. Hole in One w turniejach mistrzowskich   

 

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:  

1. 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: 
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a) uzgadniali miejsca rozmieszczenia forcaddich, 
b) konsultowali z komitetem skład ilościowy grup i odstępy czasowe między grupami, 
c) 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,  

d) 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. 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.  

2. 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.  

 

3. Współpraca z dyrekcją turnieju – poziom współpracy i zrozumienia jest zdecydowanie lepszy 

niż kilka lat temu.  

 

4. 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.  

 

5. 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. 

 

Plan działań na rok 2019– terminarz prac  

1. Szkolenia kandydatów na sędziów w roku 2019 – przewiduje się szkolenie dla kandydatów na 
sędziów golfowych w drugiej połowie maja. 
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2. Szkolenie związane z prowadzeniem turnieju golfowego – druga połowa roku.  
 

 

Krzysztof Góra  

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG   

 


