KODEKS
Postępowania Rodzica i Opiekuna
Polskiego Związku Golfa
Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się przyczyniać do tworzenia i zachowania bezpiecznej
oraz przyjaznej atmosfery do gry w golfa dla dzieci. W szczególności powinien:
1.

Zawsze okazywać wsparcie i pozytywnie motywować dziecko do uprawiania golfa.

2.

Szanować godność i podmiotowość wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu
sportowym bez względu na jakiekolwiek kryteria.

3.

Stosować reguły fair play i zachęcać innych do ich przestrzegania.

4.

Doceniać wysiłek i uczestnictwo zamiast koncentrować się na osiągnięciach i wynikach.

5.

Współpracować i okazywać szacunek wszystkim zaangażowanym w organizację
treningów, turniejów i wydarzeń sportowych.

6.

Unikać negatywnych zachowań w stosunku do swojego dziecka i nie stawiać nierealnych
oczekiwań co do wyników i postępów sportowych. Nie wyśmiewać w przypadku porażki,
czy gorszej dyspozycji i nie obwiniać za przegraną. Nie zmuszać dziecka do uprawiania
golfa, jeżeli tego nie chce, nie rozliczać go z wyników i w żadnym wypadku nie stosować
przemocy fizycznej czy psychicznej.

7.

Szanować trenera i jego autorytet, pomagać mu i współpracować z nim.

8.

Szanować sędziego i jego autorytet, nie podważać jego decyzji.

9.

Nie publikować zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzicach lub opiekunach
w mediach społecznościowych, bez zgody zainteresowanych.

10. Szanować prywatność dziecka i nie ośmieszać go przed rówieśnikami i osobami
postronnymi.
11. Przekazywać trenerom, organizatorom i komitetom turniejów swoje obawy dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
12. Informować trenerów lub opiekunów o dolegliwościach lub chorobach dziecka, w tym
o alergiach pokarmowych, przyjmowanych lekach, czynnikach wpływających na stan
zdrowia, które mogą mieć konsekwencje w funkcjonowaniu dziecka podczas treningu,
wyjazdu na turniej lub podczas obozu sportowego.
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13. Przestrzegać zasad postępowania rodziców, opiekunów i kibiców w trakcie turniejów
juniorskich zgodnie z załącznikiem nr 1.
14. Reagować na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa,
a także wszelkie formy zastraszania skierowane do dzieci.
Każde stwierdzone naruszenie przepisów niniejszego Kodeksu należy zgłaszać bezpośrednio
do organizatora podając czas i miejsce jego wystąpienia. Uporczywe łamanie Kodeksu będzie
skutkować prośbą skierowaną do rodziców lub opiekunów o niepojawianie się na obiekcie
w trakcie turniejów dziecka.
W przypadku kontynuacji negatywnych i szkodliwych dla dziecka zachowań rodzica lub
opiekuna, dziecko może zostać poproszone o zaprzestanie uczestnictwa w turniejach
juniorskich.
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Załącznik nr 1
Zasady postępowania rodziców, opiekunów i kibiców w trakcie turniejów juniorskich:
Reguły ogólne:
1.

Zadbaj by twoje dziecko znało reguły gry w golfa, zapoznało się regułami lokalnymi
i regulaminem turnieju, tak aby wiedziało, jak należy właściwie postępować w trakcie gry.

2.

Pozwól sędziom PZG na wykonywanie swoich obowiązków, nie ingeruj w proces
podejmowania decyzji sędziowskich. W sprawach sędziowania zabieraj głos wyłącznie,
kiedy zostaniesz o to wyraźnie poproszony przez sędziego.

3.

Zachęcaj swoje dziecko by pamiętało o podziękowaniu wszystkim osobom, które
przyczyniły się do sukcesu organizacyjnego danego turnieju lub rozgrywek, a także
osobom zaangażowanym w proces szkolenia w przypadku osiągniętego sukcesu
sportowego (np. podczas ceremonii rozdania nagród lub w mediach społecznościowych).

4.

Upewnij się, że twoje dziecko jest odpowiednio ubrane stosownie do warunków
atmosferycznych i wyposażone w wodę i prowiant.

5.

Zapoznaj się i przestrzegaj zasad obowiązujących na polu golfowym będącym
gospodarzem turnieju.

6.

Powstrzymuj się od używania telefonów komórkowych na polu golfowym. Jeżeli musisz
z niego skorzystać upewnij się, że jest wyciszony i nie będziesz w żaden sposób
przeszkadzał zawodnikom w grze.

7.

Nie możesz udzielać porad jakiemukolwiek zawodnikowi w trakcie rozgrywania rundy
podczas całego turnieju (nie dotyczy funkcji caddie na turniejach Audi Kids Tour).

8.

Unikaj wszelkich form komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które mogłyby zostać uznane
przez inne osoby (zawodników, rodziców, trenerów, sędziów etc.) za udzielanie
niedozwolonych porad (nie dotyczy pełnienia funkcji caddie na turniejach Audi Kids Tour).

9.

Za niedozwolona poradę jest uznawana każda rada lub sugestia, która może wpłynąć na
decyzje podejmowane przez zawodnika podczas gry, w tym dotyczące wyboru kijów oraz
techniki uderzenia (nie dotyczy funkcji caddie na turniejach Audi Kids Tour).

10. Nie możesz pełnić funkcji caddie zawodnika, za wyjątkiem turniejów Audi Kids Tour
(w takim wypadku stosuj się do reguły 10.3 zgodnie z załącznikiem nr 2).
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11. Możesz pełnić funkcję forecaddie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia się do
organizatora, uzyskania jego zgody, a następnie uzyskania instrukcji dotyczącej
rozmieszczenia na konkretnym dołku.

Reguły szczegółowe:
1.

Audi Kids Tour:
Rodzice, opiekunowie i kibice nie będący caddie lub forecaddie nie mogą przebywać na
polu golfowym w czasie rundy turniejowej oraz w strefie zdawania score cards (biuro
zawodów).

2.

Audi Junior Tour:
Rodzice, opiekunowie i kibice nie mogą przebywać na polu golfowym w czasie rundy
turniejowej oraz w strefie zdawania score cards (biuro zawodów).

3.

Turnieje Mistrzowskie PZG
a.

Rodzice, opiekunowie i kibice nie mogą wchodzić na teren obszaru tee, putting green
oraz strefę zdawania score cards (biuro zawodów).

b. Podczas towarzyszenia zawodnikom podczas gry, utrzymuj za nimi odpowiedni
dystans (min. 20 metrów).
c.

Pomagaj zawodnikom utrzymywać tempo gry poprzez obserwację lotu piłek, a także
asystuj przy szukaniu piłek, jeżeli zostaniesz o to poproszony przez sędziego lub
zawodników z danej grupy startowej.
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Załącznik nr 2
WYCIĄG Z REGUŁ GRY W GOLFA
10.3 CADDIE
Cel: Gracz może mieć caddiego do noszenia kijów, udzielania porad i pomocy w czasie rundy,
ale są ograniczenia dotyczące jego działań. Gracz jest odpowiedzialny za działania caddiego
podczas rundy i otrzyma karę, gdy caddie złamie regułę.

a. Caddie może pomagać graczowi podczas rundy
(1) Gracz może korzystać tylko z jednego caddiego w tym samym czasie. Podczas rundy gracz
może mieć caddiego do noszenia, wożenia i zajmowania się kijami, dawania porad i
udzielania pomocy w inny dozwolony sposób, lecz z pewnymi ograniczeniami:
▪

Gracz nie może mieć więcej niż jednego caddiego w tym samym czasie.

▪

Gracz może zmieniać caddiego podczas rundy, ale nie wolno mu tego robić
jedynie na chwilę, w celu uzyskania porady od nowego caddiego.

Niezależnie od tego, czy gracz ma caddiego czy też nie, każda osoba, która idzie lub jedzie
razem z graczem lub która niesie inne rzeczy gracza (takie jak komplet przeciwdeszczowy,
parasol, jedzenie i picie) nie jest caddiem gracza, chyba że gracz tak go nazwie lub ta osoba
nosi, wozi lub zajmuje się kijami gracza.
(2) Dwóch lub więcej graczy może mieć wspólnego caddiego. Kiedy wystąpi problem
zgodności z regułami określonego działania wspólnego caddiego, to należy określić, który
gracz jest za to odpowiedzialny:
▪

Jeżeli działanie wspólnego caddiego było podjęte na konkretne polecenie
jednego z graczy, to działanie to zostaje przypisane temu graczowi.

▪

Jeżeli żaden z graczy nie zlecił bezpośrednio tego działania wspólnemu
caddiemu, to działanie zostanie przypisane temu graczowi, do którego należała
piłka.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej H-1 (Komitet może
wprowadzić regułę lokalną zabraniającą lub wymagającą zatrudnienia caddiego lub
ograniczającą graczowi wybór caddiego).
Kara za naruszenie reguły 10.3a:
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▪

Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym korzystał z więcej niż
jednego caddiego naraz.

▪

Jeżeli naruszenie wystąpiło lub było kontynuowane pomiędzy dwoma dołkami,
gracz otrzymuje karę główną na następnym dołku.

b. Możliwe działania caddiego
Poniżej przedstawiono dozwolone i niedozwolone działania caddiego:
(1) Działania dozwolone zawsze. Caddie może zawsze podjąć poniższe działania, jeżeli reguły
na to zezwalają:
▪

Nosić, wozić i obsługiwać kije gracza lub inny sprzęt (łącznie z jeżdżeniem
wózkiem lub ciągnięciem wózka).

▪

Szukać piłki gracza (reguła 7.1).

▪

Podawać informacje, udzielać porad i innej pomocy przed wykonaniem
uderzenia (reguły 10.2a i 10.2b).

▪

Grabić bunkry lub wykonywać inne działania związane z dbaniem
o pole (reguły 8.2 wyjątek, 8.3 wyjątek, i 12.2b(2) i (3)).

▪

Usuwać piasek i luźną ziemię, naprawiać uszkodzenia na putting
greenie (reguła 13.1c).

▪

Wyjmować i przytrzymywać flagę (reguła 13.2b).

▪

Na putting greenie zaznaczać miejsce piłki gracza i podnosić ją a
potem odkładać (reguły 14.1b wyjątek i 14.2b).

▪

Czyścić piłkę gracza (reguła 14.1c).

▪

Usuwać naturalne utrudnienia ruchome i sztuczne utrudnienia
ruchome (reguły 15.1 i 15.2).

(2) Działania dozwolone tylko za zgodą gracza. Caddie może podjąć poniższe działania tylko
wtedy, gdy reguły pozwalają graczowi, aby je wykonał i tylko po uzyskaniu pozwolenia gracza
(musi być ono udzielane za każdym razem a nie ogólnie na rundę):
▪

Przywrócenie pogorszonych warunków po zatrzymaniu się piłki gracza
(reguła 8.1d).

▪

Kiedy piłka gracza jest poza putting greenem, podnieść piłkę zgodnie z regułą,
która wymaga, aby ją potem odłożyć lub po podjęciu decyzji przez gracza, aby
wziąć uwolnienie zgodnie z regułą (reguła 14.1b).
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(3) Działania niedozwolone. Caddie nie może podejmować następujących działań za gracza:
▪

Darować następne uderzenie, poddać dołek lub mecz przeciwnikowi lub
uzgodnić z przeciwnikiem wynik meczu (reguła 3.2).

▪

Celowo stać na lub blisko przedłużenia linii gry za piłką gracza, od kiedy gracz
rozpoczął ustawianie się do uderzenia i aż do wykonania uderzenia
(reguła 10.2b(4)) lub podjąć działania zabronione przez regułę 10.2b.

▪

Odłożyć piłkę, chyba, że to caddie ją podniósł lub przemieścił (reguła 14.2b).

▪

Dropować lub położyć piłkę w obszarze uwolnienia (reguła 14.3).

▪

Decydować o wzięciu uwolnienia zgodnie z regułą (na przykład uznanie piłki za
nie do zagrania zgodnie z regułą 19 lub wzięcie uwolnienia od nienormalnych
warunków na polu lub od obszaru kary zgodnie z regułą 16.1 lub
17); caddie może poradzić graczowi,żeby to zrobić, ale decydować musi gracz.

c. Gracz odpowiedzialny za działania i naruszenie reguł przez caddiego
Gracz jest odpowiedzialny za działania caddiego zarówno podczas rundy jak i w czasie
zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a, ale nie przed ani po rundzie.
Jeżeli działanie caddiego narusza regułę lub mogłoby ją naruszać, gdyby działanie podjął
gracz, gracz otrzymuje karę zgodnie z tą regułą.
Kiedy zastosowanie reguły zależy od tego, czy gracz jest świadomy pewnych faktów, wiedza
gracza obejmuje również wiedzę jego caddiego.
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