Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Polskiego Związku Golfa na 66/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zasady klasyfikacji i weryfikacji sędziów
Polskiego Związku Golfa
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§1
Założenia ogólne
Na mocy Regulaminu Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Golfa zatwierdzonego
uchwałą Zarządu Polskiego Związku Golfa tworzy się Zasady Klasyfikacji i Weryfikacji
Sędziów PZG.
Zasady, o których mowa w §1 pkt.1, określają warunki uzyskiwania i utrzymywania
uprawnień PZG do sędziowania turniejów golfowych oraz zasady klasyfikacji sędziów.
Sędziowanie turnieju golfowego polega na zapewnieniu sprawnego przebiegu
turnieju.
Sędzią jest osobą powołaną przez Komitet decydującą w kwestii faktów i stosowania
reguł. Sędzia musi reagować na wszelkie zaobserwowane przez niego lub zgłoszone
mu przypadki złamania reguł. Sędzia nie może przytrzymywać flagi, stać przy dołku
lub wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub zaznaczać jej położenia.
Wyjątek w match play: Jeżeli sędzia nie jest przydzielony do towarzyszenia graczom
przez cały mecz, to nie jest upoważniony do interweniowania w przebieg meczu
chyba, że dotyczy to reguł 1-3.6-7 lub 33-7.
Ilekroć mowa o:
a. certyfikacie – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający nabycie
uprawnień sędziego golfowego PZG określonej klasy. Certyfikat sędziowski
przyznawany jest na czas nieokreślony.
b. licencji – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający nabycie
czynnych uprawnień sędziego PZG. Licencja przyznawana jest sędziom
posiadającym certyfikat, po spełnieniu dalszych wymagań weryfikacyjnych.
Licencja przyznawana jest na czas określony jednego roku.
c. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyznanie
certyfikatu III klasy (pierwszego certyfikatu). Kandydatem jest osoba, która
ukończyła kurs podstawowy i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin w
zakresie reguł gry w golfa i etykiety golfowej.
d. legitymacji – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający posiadanie
określonego certyfikatu sędziego PZG oraz licencji.
e. Komisji Sędziowskiej PZG – należy prze to rozumieć organ, o którym
mowa w art. 29 pkt.5 Statutu Polskiego Związku Golfa.
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f. Komitecie turnieju – należy przez to rozumieć organ powołany do
zorganizowania określonych rozgrywek golfowych i odpowiedzialny za ich
przeprowadzenie.
g. Regułach gry w golfa – należy przez to rozumieć zarówno Reguły gry w
golfa, jak i ich interpretacje opublikowane w Decision on the Rules of Golf, a
jeżeli sprawa dotyczy rozgrywek, to także Regulamin Turnieju lub/i reguły
lokalne ustanowione przez Komitet.
h. handicapie – należy przez to rozumieć wyrażony liczbowo oficjalny poziom
umiejętności gracza, określony przez PZG na podstawie osiąganych wyników,
zgodnie z systemem handicapowym EGA.
i. turnieju PZG – należy przez to rozumieć zarówno turnieje mistrzowskie
Polskiego Związku Golfa, turnieje klasyfikowane w oficjalnym rankingu PZG,
jak również turnieje objęte patronatem PZG.
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§2
Sędziowie PZG
Sędzią PZG może być jedynie osoba, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. korzysta z pełni praw publicznych,
c. posiada certyfikat sędziego PZG,
d. pisemnie zobowiązała się do przestrzegania statutu, regulaminów oraz
pozostałych uchwał Polskiego Związku Golfa.
Czynnym sędzią PZG może być jedynie osoba spełniająca warunki, o których mowa w
§ 2 pkt.1 oraz:
a. posiadająca licencję Polskiego Związku Golfa na rok bieżący,
b. będąca członkiem PZG oraz mająca opłaconą roczną składkę członkowską w
PZG,
c. posiadająca aktualną kartę handicapową PZG oraz aktywny handicap.
Sędzia PZG ma prawo:
a. uczestniczyć w naradach, kursach i seminariach organizowanych dla sędziów,
b. składać wnioski lub skargi do Komisji Sędziowskiej PZG,
c. ubiegać się o nadanie licencji na rok następny,
d. sędziować turnieje, w tym także turnieje PZG, z zastrzeżeniem § 9,
e. pobierać ryczałt, o którym mowa w §9 pkt.5.
Sędzia PZG ma obowiązek:
a. postępować zgodnie z Regułami gry w golfa, statutem, regulaminami i
pozostałymi uchwałami PZG oraz z Kodeksem Etyki Sędziego,
b. stale uaktualniać i podnosić swoją wiedzę,
c. informować Komisję Sędziowską PZG o każdej zmianie miejsca zamieszkania
lub numeru telefonu,
d. uzupełniać niezwłocznie dokumenty dla celów rozliczeń finansowych,
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e. w czasie pełnienia obowiązków posiadać strój zgodny z etykietą oraz ważną
legitymację,
f. podczas turnieju podporządkować się zaleceniom sędziego głównego,
g. dbać o sprawny przebieg turnieju, z poszanowaniem przywilejów i
obowiązków graczy oraz w trosce o autorytet sędziego,
h. reagować na wszelkie zaobserwowane przez niego lub zameldowane mu
przypadki złamania reguł,
i. w przypadku niemożności sędziowania turnieju stosować się do postanowień
§9 pkt.4,
j. złożyć dokumentację raportującą przebieg turnieju, w szczególności „Protokół
działań sędziego PZG podczas turnieju” do Komisji Sędziowskiej PZG w
terminie do 7 dni od daty zakończenia turnieju.
5. Niezależnie od przepisów punktu poprzedzającego, sędzia pełniący funkcję sędziego
głównego ma obowiązek:
a. sprawdzenia przed rozpoczęciem turnieju zgodności regulaminu turnieju z
Regułami gry w golfa; w przypadku ujawnienia jakichkolwiek niezgodności jest
zobowiązany zgłosić je Komitetowi i przedstawić propozycje niezbędnych
modyfikacji,
b. sprawdzić przygotowanie pola golfowego, na którym ma być rozgrywany
turniej i – w razie takiej potrzeby – zgłosić niezwłocznie Komitetowi
zastrzeżenia co do jego stanu,
c. osobiście zadbać o prawidłową organizację pracy obsługi sędziowskiej
turnieju,
d. odsunąć od sędziowania sędziów, którzy nie wywiązują się ze swoich
obowiązków,
e. złożyć Komisji Sędziowskiej PZG „Raport sędziowski PZG” i „Protokół działań
sędziego PZG podczas turnieju” w terminie 7 dni od daty zakończenia turnieju.
6. Kandydat na sędziego ma obowiązek:
a. uzyskać zgodę sędziego głównego na asystowanie podczas wybranego
turnieju, w celu spełnienia wymogów koniecznych do przyznania certyfikatu
bądź licencji,
b. uzgodnić z sędzią głównym warunki asystowania,
c. wypełniać nałożone na niego obowiązki,
d. uczestniczyć w odprawach sędziowskich,
e. złożyć Komisji Sędziowskiej PZG dokument „Protokół działań sędziego podczas
turnieju” w terminie 7 dni od daty zakończenia turnieju,
f. w przypadkach spornych, na wniosek sędziego głównego lub z własnej
inicjatywy, może uczestniczyć w dyskusji sędziów,
g. do kandydatów stosuje się odpowiednio przepisy §2 pkt.4 a-h.
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§3
Procedura przyznawania certyfikatu
Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu sędziego PZG składa do Komisji
Sędziowskiej „Wniosek o przyznanie certyfikatu sędziego PZG” ze wskazaniem
odpowiedniej klasy.
O przyznaniu certyfikatu, odmowie przyznania lub cofnięciu certyfikatu sędziego PZG
decyduje Komisja Sędziowska PZG w drodze uchwały na podstawie upoważnienia
udzielonego Regulaminem Zarządu PZG.
Komisja Sędziowska PZG ma prawo odmówić przyznania certyfikatu w przypadku
nie spełnienia warunków określonych w niniejszych Zasadach.
Kandydatem na sędziego może być osoba, która:
a. ukończyła 18 rok życia,
b. osiągnęła handicap 36 lub niższy,
c. ukończyła kurs podstawowy i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin w
zakresie Reguł gry w golfa i etykiety golfowej przed uprawnioną komisją
egzaminacyjną.

§4
Klasy sędziowskie
1. Polski Związek Golfa przyznaje następujące klasy sędziowskie:
a. sędzia PZG III klasy,
b. sędzia PZG II klasy,
c. sędzia PZG I klasy.
2. Wymagania dla uzyskania poszczególnych klas sędziowskich:
a. Sędzią III klasy może zostać osoba, która spełnia warunki §2 pkt.1, a ponadto:
i. złożyła do Komisji Sędziowskiej „Wniosek o przyznanie certyfikatu
sędziego PZG” w zakresie III klasy,
ii. ukończyła 21 rok życia,
iii. osiągnęła handicap równy 32 lub niższy,
iv. w ciągu poprzedzającego roku asystowała jako kandydat w co najmniej
dwóch turniejach PZG i otrzymała pozytywne opinie sędziego
głównego oraz Komitetu Turnieju.
b. Sędzią II klasy może zostać osoba, która spełnia warunki §2 pkt.1, a ponadto:
i. złożyła do Komisji Sędziowskiej „Wniosek o przyznanie certyfikatu
sędziego PZG” w zakresie II klasy,
ii. osiągnęła handicap równy 20 lub niższy,
iii. w czasie dwóch poprzedzających lat była czynnym sędzią klasy III i
uzyskała licencję na rok następny,
iv. uzyskała pozytywną ocenę Komisji Sędziowskiej PZG,
v. zna system handicapowy PZG,
vi. posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie reguł lokalnych,
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właściwego oznakowania pola i lokalizacji dołków,
vii. posiada umiejętności w zakresie przygotowywania i obsługi programu
kontrolującego tempo gry,
viii. posiada ogólną znajomość programu turniejowego PZG EAGLE.
c. Sędzią I klasy może zostać osoba, która spełnia warunki §2 pkt.1, a ponadto:
i. złożyła do Komisji Sędziowskiej „Wniosek o przyznanie certyfikatu
sędziego PZG” w zakresie I klasy,
ii. osiągnęła handicap równy 20 lub niższy,
iii. w czasie dwóch poprzedzających lat była czynnym sędzią klasy II i
uzyskała licencję na rok następny,
iv. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin w zakresie reguł gry w golfa i
etykiety golfowej w języku angielskim przed uprawnioną komisją
egzaminacyjną,
v. uzyskała pozytywną ocenę Komisji Sędziowskiej PZG,
vi. zna system handicapowy EGA,
vii. posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie reguł lokalnych,
właściwego oznakowania pola i lokalizacji dołków, a także na ocenę
stanu pola golfowego,
viii. posiada umiejętności w zakresie przygotowywania i obsługi programu
kontrolującego tempo gry,
ix. posiada dobrą znajomość programu turniejowego PZG EAGLE.
3. Komisja Sędziowska PZG może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w punkcie poprzedzającym.
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§5
Cofnięcie certyfikatu
Certyfikat sędziego PZG zostaje cofnięty w przypadku utraty przez sędziego zdolności
do czynności prawnych lub jej ograniczenia, a także w przypadku ograniczenia praw
publicznych.
Certyfikat może zostać cofnięty w przypadku nie spełniania innych warunków
określonych w niniejszych Zasadach lub w przypadku zachowania niegodnego
sędziego PZG.
Cofnięcie certyfikatu z powodu określonego w pkt.2 następuje po uprzednim
umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez sędziego.
Uchwała w sprawie cofnięcia certyfikatu wymaga uzasadnienia.
Od uchwały w sprawie cofnięcia certyfikatu przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Zarządu PZG w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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§6
Procedura przyznawania licencji
O przyznaniu licencji (w tym także licencji warunkowej), odmowie przyznania lub
zawieszeniu licencji sędziego PZG decyduje Komisja Sędziowska PZG w drodze
uchwały na podstawie upoważnienia udzielonego Regulaminem Zarządu PZG.
Warunkiem przyznania licencji jest:
a. Dla sędziego klasy III – sędziowanie w ciągu poprzedzającego roku co najmniej
dwóch turniejów, w tym minimum jednego turnieju PZG i uzyskanie
pozytywnej opinii sędziego głównego i Komitetu Turnieju.
b. Dla sędziego klasy II – sędziowanie w ciągu poprzedzającego roku co najmniej
trzech turniejów, w tym minimum jednego turnieju PZG jako sędzia główny i
uzyskanie pozytywnej opinii Komitetu Turnieju, oraz jednego turnieju PZG
jako sędzia i uzyskanie pozytywnej opinii Sędziego Głównego i Komitetu
Turnieju.
c. Dla sędziego klasy I – sędziowanie w ciągu poprzedzającego roku co najmniej
czterech turniejów, w tym minimum dwóch turniejów PZG jako Sędzia
Główny.
Raz na cztery lata sędzia ma obowiązek zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu
weryfikacyjnego ze znajomości aktualnych Reguł gry w golfa i Decision on the Rules
of Golf. Szczegółowe warunki, miejsce, termin oraz sposób przeprowadzenia
egzaminu określa Komisja Sędziowska PZG i podaje do wiadomości sędziom nie
później niż na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.
Sędzia PZG ubiegający się o nadanie licencji na rok następny składa do Komisji
Sędziowskiej PZG "Wniosek o nadanie licencji sędziego PZG” wraz z „Przebiegiem
pracy sędziego PZG” w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego.
Podczas weryfikacji sędziów Komisja Sędziowska bierze pod uwagę również
aktywność sędziego, prowadzenie kursów szkoleniowych dla graczy, udział w
seminariach dla sędziów itp.
Niespełnienie warunków wymienionych w pkt. 2-4 spowoduje odmowę przyznania
licencji na rok następny. Uchwała w sprawie odmowy przyznania licencji wymaga
uzasadnienia. Przysługuje od niej odwołanie do Zarządu PZG w terminie 14 dni od
daty otrzymania uchwały.
Weryfikacja sędziów powinna być zakończona najpóźniej do 30 stycznia danego roku.
Kadra Sędziów PZG na rok bieżący jest publikowana na stronie internetowej PZG.

§7
Licencje warunkowe
1. Sędzia nie będący sędzią czynnym może ubiegać się o przyznanie licencji warunkowej
po zaliczeniu testu ze znajomości Reguł gry w golfa i Decisions on the Rules of Golf.
Szczegółowe warunki, miejsce, termin oraz sposób przeprowadzenia testu określa
Komisja Sędziowska PZG.
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Komisja Sędziowska może przyznać licencję warunkową także w innych,
uzasadnionych przypadkach.
Przepisy §6 stosuje się odpowiednio.
§8
Zawieszenie licencji
Komisja Sędziowska PZG może zawiesić licencję sędziemu PZG w przypadku rażącej
nieznajomości Reguł gry w golfa lub Decisions on the Rules of Golf.
Zawieszenie licencji dokonywane jest w drodze uchwały Komisji Sędziowskiej PZG i
wymaga pisemnego uzasadnienia oraz określenia warunków wznowienia licencji.
Od uchwały w sprawie zawieszenia licencji przysługuje sędziemu odwołanie do
Zarządu PZG w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Złożenie odwołania nie
wstrzymuje zawieszenia.
§9
Zasady powoływania na turnieje
Obsadę sędziowską na turnieje PZG przygotowuje Komisja Sędziowska PZG w
porozumieniu z sędziami według następujących zasad:
a. na turnieje PZG mogą być powoływani wyłącznie sędziowie czynni,
b. kandydat w turniejach PZG może pełnić jedynie funkcję asystenta sędziego,
bez prawa podejmowania decyzji.
„Harmonogram obsady sędziowskiej turniejów mistrzowskich PZG” na bieżący rok
zostanie ustalony i ogłoszony komunikatem Komisji Sędziowskiej w ciągu jednego
miesiąca po zakończeniu procesu weryfikacji sędziów i po ogłoszeniu kalendarza
turniejów mistrzowskich PZG.
Sędziowie powołani do sędziowania turniejów PZG muszą we własnym zakresie i z
odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o:
a. uzyskanie informacji na temat miejsca, terminu i programu turnieju,
b. skontaktowanie się z Komitetem Turnieju lub Sędzią Głównym Turnieju,
c. pozyskanie niezbędnej dokumentacji turniejowej, a w szczególności
regulaminu turnieju
oraz dokumentacji sędziowskiej.
W przypadku niemożności sędziowania turnieju, powołany do niego sędzia winien
niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG i Dyrektora
Turnieju oraz wskazać odpowiedniego sędziego zastępczego, spełniającego warunki
opisane w pkt.1a, który wyraził zgodę na zastępstwo.
Sędziom powołanym na turnieje PZG przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów
przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z załącznikiem nr 1
„Jednostkowe ryczałtowe wynagrodzenie sędziów PZG”, ustalonym na dany rok.
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§10
Szkolenia i egzaminy przygotowywane przez Komisje Sędziowską PZG
1. Komisja Sędziowska przygotowuje następujące szkolenia i egzaminy dla
kandydatów i sędziów:
a. kurs i egzamin podstawowy w języku polskim dla kandydatów na sędziów
– przynajmniej raz na dwa lata,
b. egzamin weryfikacyjny ze znajomości Reguł gry w golfa i Decisions on the
Rules of Golf dla sędziów – co cztery lata,
c. egzamin sędziowski w języku angielskim dla sędziów klasy I,
d. kursy szkoleniowe dla sędziów - w zależności od potrzeb.
2. Osoby, które nie zdadzą egzaminu będą miały możliwość zdawania egzaminu
poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Komisję Sędziowską.
3. Wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kursu podstawowego oraz
egzaminów dla sędziów
wszystkich klas powinny zostać ustalone i podane komunikatem Komisji Sędziowskiej
na co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem szkolenia lub kursu.
§11
Przepisy przejściowe i końcowe
1. Certyfikaty uzyskane na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują swoją
ważność.
2. Zasady klasyfikacji i weryfikacji sędziów Polskiego Związku Golfa wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2012 roku jednocześnie tracą moc poprzednie obowiązujące zasady.

8

