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Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej  
Polskiego Związku Golfa za rok 2020 

  
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. Katarzyna Terej – członek   

 

I. Egzamin weryfikacyjny – poziom 3  
 

6 marca 2020 roku odbył się egzamin weryfikacyjny poziomu 3 dla sędziów PZG. Egzamin weryfikacyjny 
odbywa się co cztery lata i oparty jest o zasady i założenia merytoryczne R &A. Do egzaminu przystąpiło 10 
sędziów – zdało 9. Trzech sędziów zaliczyło egzamin w terminie poprawkowym.  
Pełna lista sędziów posiadających licencję w 2020 znajduje się w Załączniku nr 1.    
 

II. Kadra sędziowska – 2020  
 
W załączniku nr 2 znajduje się protokół z posiedzenia KS PZG z dnia 10.03.2020 dotyczący przyznania licencji 
sędziom na rok 2020.   
 

Skład licencjonowanej kadry sędziowskiej w roku 2020 wg stanu na dzień 31.12.2020  był następujący:  
a. Sędziowie klasy  międzynarodowej   - 9 osób  
b. Sędziowie klasy  krajowej     - 9 osób  
c. Sędziowie klasy  lokalnej    - 23 osób  
d. Sędziowie – kandydaci    –  4 osoby   

 
Łącznie  45 osób  

Pełny skład sędziów z licencją  PZG zamieszczany jest na stronie PZG w zakładce sędziowie wraz z 
informacją o klasie sędziowskiej i przynależności klubowej.   
 

III. Obsada turniejów   
 
Komisja sędziowska PZG wyznaczyła sędziów na turnieje rozgrywane pod auspicjami PZG - Obsada 
turniejów mistrzowskich PZG w sezonie 2020 w Załączniku w nr 3 – „Turnieje mistrzowskie” oraz w 
Załączniku nr 4 – „Turnieje juniorskie” ;  sprawowała nadzór nad realizacją powyższego harmonogramu. 
 
W 2020 roku, zaplanowano  15 turniejów mistrzowskich PZG oraz 4 turnieje o mistrzostwo regionów i  
ponad 100 turniejów rankingowych.  Z powodu wirusa Covid-19 został opóźniony sezon golfowy i 
wystartował dopiero w połowie maja. Dwa turnieje zostały odwołane a regiony przełożone na inny 
termin.  

http://www.pzgolf.pl/
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W roku 2020 KS ustalała obsadę sędziowską turniejów juniorskich z cyklu Audi Junior Tour, których było 
8 oraz turnieju AUDI QUATRO CUP.  Według zestawienia rozegranych turniejów rankingowych wszystkie 
miały licencjonowaną obsadę sędziowską. Sędziowie Kadry PZG, pracując w zespołach sędziowskich, 
składających się z sędziego głównego, sędziów pomocniczych i kandydatów 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.   
 Po zakończeniu sezonu golfowego w grudniu sędziowie składali sprawozdania dotyczące pracy 
sędziowskiej w mijającym roku, które są podstawą do udzielenia licencji na rok następny.  Na podstawie 
tych sprawozdań aż 269 turniejów posiadało licencjonowaną obsadę sędziowską.   
  

IV. Aktualizacja reguł gry w golfa   
 

Do podręcznika reguł Official Guide to the Rules raz na kwartał R&A wydaje  wyjaśnienia, które KS  
wysyła sędziom a na życzenie rozsyła tłumaczenie na język polski. . 
Na stronie internetowej PZG funkcjonują zakładki poświęcone regułom gry w golfa, regułom dla 
niepełnosprawnych, 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.  
 

V. Szkolenie  w 2020 – Lisia Polana  
 
W marcu 2020 roku przeprowadzono na Lisiej Polanie szkolenie dla sędziów golfowych. Program 
szkolenia obejmował tematykę związaną z metodyką i sztuką sędziowania. W szkoleniu wzięło udział 18 
osób.    
 

VI. Status Amatora: 
Komisja sędziowska w roku 2020 rozpatrywała następujące sprawy związane ze statusem amatora.  
1. Powrót do amatorstwa – 6 osób.  
2. Rezygnacja z amatorstwa  - 4 osoby  
3. Zapytania związane z amatorstwem – 4 sprawy  

 
VII. Covid – 19   

 
Przez cały sezon golfowy 2020 Komisja Sędziowska aktywnie współpracowała przy 
opracowywaniu zasad z korzystania golfowych obiektów sportowych opracowując reguły 
lokalne związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym dla grających  turniejowo jak i poza 
turniejowo.  

 
 

Krzysztof Góra  
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej  

Polski Związek Golfa 
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