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I. Postanowienia ogólne: 

1. Właścicielem praw do serii turniejów pod nazwą PZGolf Kids Tour jest Polski Związek Golfa 
(PZG). 

2. Audi Kids Tour jest cyklem turniejów PZG dla dzieci do 12 roku życia Celem cyklu jest rozwój  
i popularyzacja golfa juniorskiego.  

3. Organizatorami poszczególnych turniejów w ramach cyklu Audi Kids Tour na zlecenie PZG są 
Firma Mid Golf sp. z o.o. oraz Binowo Park sp. z o.o. 

4. Organizacja turniejów Audi Kids Tour jest realizowana we współpracy i dzięki wsparciu pól 
golfowych.  

5. Cykl Audi Kids Tour składa się z turniejów serii zasadniczej (turniejów 1-dniowych) oraz 2-
dniowego finału Masters.  

II. Komitet Turnieju 

Komitetu Turnieju składa się z 3 do 5 osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, 
Sędzia Główny Turnieju i Przedstawiciel Pola (na którym rozgrywany jest Turniej). Komitet może 
zostać powiększony o 1 lub 2 osoby wskazane przez PZG. Skład Komitetu Turnieju zostanie podany 
do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. 

III. Uprawnieni do gry w turniejach: 

Zawodnicy o statusie amatora do 12 roku życia: 

a) zrzeszeni w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę handicapową na dzień 
rejestracji do turnieju, wydaną przez PZG;  

b) zrzeszeni w innych niż PZG narodowych związkach/federacjach golfa, pod warunkiem 
posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia handicapu oraz otrzymania dzikiej karty 
do udziału w danym turnieju przyznanej przez organizatora.   

IV. Kategorie wiekowe: 

1. Współzawodnictwo sportowe w ramach Audi Kids Tour organizowane jest w następujących 
kategoriach wiekowych: 

▪ Młodzik: 11-12 lat (ur. 2010-2011) 
▪ Dziecko: do 10 lat (ur. 2012 lub później) 

 
2. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Polskiego Związku Golfa, na wniosek klubu 

macierzystego, może przenieść zawodnika na stałe do bezpośrednio wyższej kategorii 
wiekowej (bez prawa powrotu w latach kolejnych). Wniosek musi zostać pozytywnie 
zaopiniowany przez lekarza wydającego orzeczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. Wniosek musi zostać złożony w Biurze PZG do 13 maja 2022 r. Przepis ten 
dotyczy przeniesienia między kategoriami:  
Dziecko → Młodzik → Junior Młodszy → Junior.  

V. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju: 

1. W turniejach z cyklu Audi Kids Tour może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników, 
Organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu w/w limitu uczestników.  

2. Do każdego turnieju serii zasadniczej organizator może zakwalifikować, na podstawie dzikich 
kart, do 10 zawodników zrzeszonych w innych niż PZG narodowych związkach/federacjach 
golfa. Zawodnicy z zagranicy nie są klasyfikowani do rankingu cyklu.  

3. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.polski.golf najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
zawodów.  

4. Kwalifikacja do turniejów serii zasadniczej następuje wg wartości handicapu. Do turnieju 
Masters kwalifikacja następuje wg. lokaty w rankingu juniorskim PZG na 10 dni przed 

http://www.polski.golf/
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rozpoczęciem turnieju. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych uczestników niż wynosi 
maksymalna liczba miejsc przewidzianych w danym turnieju, organizator może dopuścić do 
udziału zawodników z pominięciem powyższych zasad.  

5. Ostateczna lista uczestników jest ogłaszana na 3 dni przed turniejem na stronie 
www.polski.golf. 

6. Opłata wpisowa wynosi 40 zł za jeden dzień turniejowy (w przypadku turnieju dwudniowego 
opłata wynosi 80 zł) i przyjmowana jest do wyczerpania limitu miejsc na liście uczestników. 

7. Opłaty wpisowe powinny być uiszczane bezpośrednio na rachunek bankowy pola golfowego, 
na którym odbywa się dany turniej cyklu, najpóźniej na 3 dni przed turniejem. Rachunek 
bankowy pola golfowego zostanie podany na stronie www.polski.golf..  

8. Pole golfowe do którego wnoszone są opłaty wpisowe, dostarczy na 3 dni przed turniejem listę 
opłaconych juniorów do organizatora turnieju. 

VI. Zwrot wniesionych opłat wpisowych i rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju 

1. W przypadku zawodników niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) do Turnieju zwrot 
wniesionych opłat wpisowych zostanie dokonany w całości w terminie 1 miesiąca od 
zakończenia turnieju.   

2. Zwrot opłat wpisowych wniesionych przez zawodników zakwalifikowanych do turnieju nastąpi 
jedynie w sytuacji zgłoszenia wycofania z uczestnictwa w turnieju przekazanego e-mailem na 
adres poczty elektronicznej organizatora: mid-golf@home.pl dla turniejów organizowanych na 
południu Polski albo info@binowopark.pl dla turniejów organizowanych na północy Polski na 
3 dni przed rundą treningową. Zwrot wniesionych opłat wpisowych nastąpi w terminie 1 
miesiąca od zakończenia turnieju. Jeżeli zawodnik nie wycofa pisemnie swojego udziału w 
turnieju na 3 dni przed rundą treningową i nie weźmie udziału w turnieju, to wniesiona opłata 
wpisowa nie podlega zwrotowi.  

VII. Tee turniejowe 

▪ Długość pola dla młodzików – czerwone męskie tee. 
▪ Długość pola młodziczek – czerwone damskie tee. 
▪ Długość pola dla dzieci (dziewczęta i chłopcy) – niebieskie tee. 

VIII. Formaty turniejów 

1. Turnieje serii zasadniczej: 
a) Młodzicy: 1-dniowe turnieje rozgrywane są na 18 dołkach oraz 2-dniowy finał na 36 dołkach 

(2 rundy po 18 dołków) w formacie stroke play max score (zastosowany limit uderzeń par 
+5). 

b) HCP 36,1-54 (Młodzicy) - 1-dniowe na 9 dołkach (1 runda po 9 dołków) w formacie stroke 
play max score (zastosowany limit uderzeń par +5).  

c) Dzieci: 1-dniowe turnieje rozgrywane na 9 dołkach w formacie stroke play drużynowym 
max score (zastosowany limit uderzeń par +5), przy czym wynikiem drużyny na dołku jest 
suma 2 najlepszych wyników indywidulanych zawodników drużyny.  

2. Turniej Masters: 

a) Młodzicy: 2-dniowy turniej rozgrywany na 36 dołkach (2 rundy po 18 dołków) w formacie 
stroke play max score (zastosowany limit uderzeń par +5). 

b) HCP 36,1-54 (Młodzicy) - 2-dniowy turniej na 18 dołkach (2 rundy po 9 dołków) w formacie 
stroke play max score (zastosowany limit uderzeń par +5).  

c) Dzieci: 2-dniowy finał na 18 dołkach (2 rundy po 9 dołków) w formacie stroke play 
drużynowym max score (zastosowany limit uderzeń par +5), przy czym wynikiem drużyny 
na dołku jest suma 2 najlepszych wyników indywidulanych zawodników drużyny.  

http://www.polski.golf/
mailto:mid-golf@home.pl
mailto:info@binowopark.pl
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IX. Klasyfikacje: 

1. Klasyfikacje wiekowa - stroke play brutto: 

a) Młodziczek; 
b) Młodzików; 
c) Łączna dla Młodzików i Młodziczek bez podziału na płeć z grupy HCP 36,1 – 54. 

2. Klasyfikacja stroke play netto: 

a) Młodziczek 

b) Młodzików 

c) Łączna dla Młodziczek i Młodzików bez podziału na płeć z grupy 36,1-54. 

3. Klasyfikacja Dzieci 

Klasyfikacja drużynowa, uwzględniająca również składy wybrane losowo oraz mieszane 
drużyny składające się z Chłopców i Dziewczynek.  

 
Uwaga: Klasyfikacje stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce 
(od 1 do 3) w klasyfikacji stroke play brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody w klasyfikacji 
stroke play netto.  

X. Ranking Audi Kids Tour  

1. W klasyfikacjach określonych w pkt. IX 1-2 niniejszego regulaminu prowadzony jest Ranking 
Audi Kids Tour. W kategorii Dzieci nie jest prowadzony indywidualny ranking zawodników. 

2. Ranking prowadzony jest rozłącznie dla poszczególnych kategorii wiekowych i płci.  
3. Do rankingu zaliczane są 3 najlepsze wyniki zawodnika uzyskane w turniejach serii zasadniczej 

oraz (+) wynik z turnieju Masters.  
4. Ranking prowadzony jest w oparciu o tabelę punktową stanowiącą załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem następujących współczynników: 

▪ turnieje 1-dniowe współczynnik 1.00; 
▪ turnieje 2-dniowe współczynnik 1.25. 

XI. Stosowanie Reguł 

Turnieje Audi Kids Tour są rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa (wydanie 2019), 
zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz Regułami Lokalnymi zatwierdzonych przez Komitet 
Turnieju, a przygotowanych według Wzorów Reguł Lokalnych umieszczonych w podręczniku Official 
Guide to the Rules of Golf (wydanie 2019). W przypadkach spornych związanych z interpretacją 
reguł decydująca jest wersja angielska zatwierdzona i wydana przez R&A Rules Limited. 

XII. Nagrody 

1. Za zajęcie miejsc 1-3 w turniejach cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
zawodnikom przyznawane są medale. 

2. Za zajęcie miejsc 1-3 w Rankingu Audi Kids Tour w kategorii młodzika, zawodnikom 
przyznawane są puchary. 

3. W turniejach Audi Kids Tour kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik 
zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może 
równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. W takich przypadkach, 
nagroda przechodzi na następną osobę w klasyfikacji stroke play netto. 

4. Zwycięzcy Rankingu Audi Kids Tour w kategoriach wiekowych młodzika stroke play brutto 
otrzymują nagrody rzeczowe lub nagrody w postaci dofinansowania indywidualnego szkolenia 
sportowego w wysokości 1000 zł brutto, które musi zostać wykorzystane w roku 2022. 
Fundatorem nagród jest PZG. 
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5. Sponsorem Nagród w turnieju finałowym Audi Kids Tour jest Volkswagen Group Polska Sp. 
z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, 
REGON 301062169 (dalej: „VGP”), który jest zobowiązany do przekazania Nagród dla 
zwycięzców turniejów. Sponsor przekazuje nagrody Organizatorowi, który zobowiązany jest do 
ich wydania Zwycięzcom. Organizator może dokonać zmian w zakresie Nagród jakie Uczestnicy 
turniejów mogą otrzymać za uzyskanie wyników w turniejach, i zadecydować, że przyznane 
zostaną inne Nagrody. 

 

Miejsce Nagroda 
Wartość 
nagrody 

rzeczowej 

Wartość 
dodatkowej 

nagrody 

Łączna 
wartość 
nagrody 

I miejsce w kategorii 
brutto 

plecak Audi Smart Urban, szary 468,00 zł  52,00 zł  520,00 zł  

II miejsce w kategorii 
brutto 

kubek carbon 135,00 zł  15,00 zł  150,00 zł  

III miejsce w kategorii 
brutto 

worek czarny 36,00 zł  4,00 zł  40,00 zł  

I miejsce w kategorii 
wiekowej/brutto 

kubek czerwony Audi 126,00 zł  14,00 zł  140,00 zł  

II miejsce w kategorii 
wiekowej/brutto 

komplet piłeczek 117,00 zł  13,00 zł  130,00 zł  

III miejsce w kategorii 
wiekowej/brutto 

ręcznik golfowy 90,00 zł  10,00 zł  100,00 zł  

I miejsce w kategorii 
netto 

model samochodu 189,00 zł  21,00 zł  210,00 zł  

II miejsce w kategorii 
netto 

kubek czerwony Audi 126,00 zł  14,00 zł  140,00 zł  

III miejsce w kategorii 
netto 

komplet piłeczek 117,00 zł  13,00 zł  130,00 zł  

I miejsce w kategorii 
drużynowej dzieci 

lunch box, komin czarny i 
czapeczka czerwona 

126,00 zł  14,00 zł  140,00 zł  

 
6. Dodatkowa nagroda wskazana w pkt. 5 nie zostanie wypłacona bezpośrednio zwycięzcom, lecz 

zostanie przekazana przez Sponsora - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, ustalonego od 
łącznej wartości każdej nagrody na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty 
podatku dochodowego od nagród, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę przystępując do turnieju. 
Zwycięzcy turniejów nie mają możliwości zamiany nagród na inną nagrodę, w tym w 
szczególności nie mają możliwości zamiany nagród na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu 
wartości nagród. 

XIII. Caddie, osoby postronne 

1. Zawodnicy Audi Kids Tour mogą korzystać z usług caddie bez żadnych ograniczeń. 
2. Rodzice i opiekunowie prawni zawodników obecni na polu golfowym w trakcie zawodów są 

zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postępowania Rodzica i Opiekuna PZG.  
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3. Sztab szkoleniowy kadry narodowej Polskiego Związku Golfa oraz trenerzy klubowi mogą 
przebywać na polu golfowym w czasie trwania rundy turniejowej. Bez prawa do rozmów  
z zawodnikami podczas rundy.  

4. Osoby postronne oraz rodzice i opiekunowie nie będący caddie lub forecaddie, nie mogą 
przebywać na polu golfowym w czasie rundy turniejowej.  

5. Osoba pełniąca role forecaddiego zostanie odpowiednio poinstruowana przez organizatora 
oraz rozmieszczona w jednym miejscu na konkretnym dołku. 

XIV. Rozstrzyganie remisów  

Zawody rozgrywane w formacie stroke play brutto i netto 
W przypadku remisów klasyfikacja końcowa będzie ustalana w następujący sposób:  

1) lepszy wynik stroke play brutto ostatniej rundy;  
2) lepszy wynik na dołkach: 10-18; 13-18; 16-18; 18 dołku;  
3) W razie braku rozstrzygnięcia, o wyższej pozycji będzie decydowała wartość HCP.  

XV. Zamknięcie i ogłoszenie list startowych 

Oficjalne zamknięcie listy startowej turniejów Audi Kids Tour nastąpi o godzinie 16:00 w dniu rundy 
treningowej przed zawodami. Oficjalne ogłoszenie listy startowej odbędzie się w godzinach 
popołudniowo-wieczornych w Biurze Zawodów. Lista zostanie umieszczona na stronie 
www.polski.golf.  

XVI. Karty wyników – stroke play 

1. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie podpisu 
na karcie ponosi Zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez 
osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy przez 
Zawodnika.  

2. Opuszczenie Biura Zawodów przez Zawodnika po oddaniu karty wyników jest uważane za 
zwrócenie karty wyników.  

3. Jeżeli Zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym, może zostać zdyskwalifikowany, 
chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3.3b. 

4. Ogłoszenie wyników podczas ceremonii wręczania nagród oznacza „oficjalne ogłoszenie 
wyniku”. 

XVII. Zawodnicy rezerwowi 

Zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju wyłącznie w przypadku, gdy 
liczba zakwalifikowanych zawodników jest mniejsza od przewidywanej maksymalnej liczby 
uczestników danego turnieju. Zawodnicy rezerwowi będą kwalifikowani do udziału w turnieju wg 
kolejności zgłoszeń oraz daty dokonanej opłaty wpisowej. 

XVIII. Handicap turniejowy 

W turniejach Audi Kids Tour PZG HCP gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony 
przez cały turniej. Zmiana HCP WHS następuje dopiero po zamknięciu turnieju  
i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami. 

XIX. Filmowanie i fotografowanie Zawodników 

1. Każdy Zawodnik Audi Kids Tour wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach 
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez PZG lub przez upoważniony 
przez PZG podmiot. 

2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku Zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie  
z wizerunku Zawodnika w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz 
wydawniczych. 

http://polski.golf/
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3. PZG ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Zawodnika w przygotowywanych przez 
PZG publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo 
nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Zawodnika w Internecie. Udzielone przez Zawodnika 
prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Zawodnika obejmuje w szczególności: 
▪ utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku Zawodnika jakąkolwiek techniką, 
▪ wprowadzania wizerunku Zawodnika do obrotu, 
▪ wprowadzania wizerunku Zawodnika do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 

i/lub multimedialnej, 
▪ publicznego udostępniania wizerunku Zawodnika, w tym w Internecie. 

XX. Badania lekarskie 

1. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania ważnych badań lekarskich lekarza sportowego o braku 
przeciwskazań do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie.  

2. Przedstawiciel ustawowy Zawodnika oświadcza, że znany jest mu obowiązek posiadania badań 
lekarskich stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie i 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 
częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz 
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Audi Kids Tour jest założenie pisemnego oświadczenia przez 
Zawodnika i jego przedstawiciela ustawowego oraz przedłożenie kopi aktualnych badań 
lekarskich. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

XXI. Dane osobowe 

1. Zawodnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych 
przez siebie danych osobowych przez Polski Związek Golfa, w zakresie /imię, nazwisko, płeć, 
data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przynależność narodowa, 
przynależność klubowa, aktualny HCP/. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych 
osobowych w celach statystycznych, marketingowych, podatkowych oraz dla celów 
współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową Polskiego 
Związku Golfa. 

2. Administratorem w/w danych osobowych jest Polski Związek Golfa z siedzibą  
w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 00001172289. 

3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polski Związek 
Golfa z siedzibą w Warszawie w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). 
Jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych 
osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.  

4. Zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo 
uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim 
przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Polskiego Związku Golfa 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@polski.golf. 

5. Zawodnik wyraża zgodę, na podawanie przez Polski Związek Golfa informacji  
o uzyskanych przez niego wynikach. Zawodnik wyraża zgodę na fakt, że informacje  
o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 

6. Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

mailto:biuro@polski.golf
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych na podstawie rozporządzania RODO. 

7. Pouczenie o prawach: Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa można zrealizować 
pisząc do PZG na adres siedziby lub elektronicznie na adres biuro@polski.golf.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XXII. Postanowienia końcowe: 

1. Decyzje Komitetu Turnieju poszczególnych turniejów Audi KidsTour w zakresie interpretacji i 
stosowania Reguły Gry w Golfa oraz niniejszego regulaminu są ostateczne.  

2. Zawodnik i jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że akceptują postanowienia niniejszego 
Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu 
przez Zawodnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju. 

3. Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać polecenia Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do 
poleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.  

4. Zawodnicy są zobowiązani do powstrzymania się od publicznego wyrażania swoich uwag 
dotyczących przebiegu i organizacji zawodów, czy też stanu infrastruktury pola golfowego i 
usług świadczonych przez operatora obiektu, nawet w przypadku, gdy wydają się one 
uzasadnione. Wszelkie uwagi, skargi i zażalenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora 
Turnieju lub PZG.  

 
Załącznik nr 2: Tabele punktowe Rankingu Audi Kids Tour 

Miejsce Punkty 1,25% 1,50% 

1 100 125 150 

2 90 113 135 

3 81 101 122 

4 77 96 116 

5 73 91 110 

6 69 86 104 

7 66 83 99 

8 63 79 95 

9 60 75 90 

10 57 71 86 

11 54 68 81 

12 51 64 77 

13 48 60 72 

14 46 58 69 

15 44 55 66 

16 42 53 63 

17 40 50 60 

18 38 48 57 

19 36 45 54 

20 34 43 51 
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21 32 40 48 

22 31 39 47 

23 29 36 44 

24 28 35 42 

25 26 33 39 

26 25 31 38 

27 24 30 36 

28 22 28 33 

29 21 26 32 

30 20 25 30 

31 19 24 29 

32 18 23 27 

33 17 21 26 

34 17 21 26 

35 16 20 24 

36 15 19 23 

37 14 18 21 

38 13 16 20 

39 13 16 20 

40 12 15 18 

41 12 15 18 

42 11 14 17 

43 10 13 15 

44 10 13 15 

45 9 11 14 

46 9 11 14 

47 8 10 12 

48 8 10 12 

49 8 10 12 

50 7 9 11 

51 7 9 11 

52 7 9 11 

53 6 8 9 

54 6 8 9 

55 6 8 9 

56 5 6 8 

57 5 6 8 

58 5 6 8 

59 5 6 8 

60 4 5 6 

61 4 5 6 

62 4 5 6 
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63 4 5 6 

64 4 5 6 

65 3 4 5 

66 3 4 5 

67 3 4 5 

68 3 4 5 

69 3 4 5 

70 3 4 5 

71 2 3 3 

72 2 3 3 

73 2 3 3 

74 2 3 3 

75 2 3 3 

76 2 3 3 

77 2 3 3 

78 2 3 3 

79 2 3 3 

80 2 3 3 

81 1 1 2 

82 1 1 2 

83 1 1 2 

84 1 1 2 

85 1 1 2 

86 1 1 2 

87 1 1 2 

88 1 1 2 

89 1 1 2 

90 1 1 2 

91 1 1 2 

92 1 1 2 

93 1 1 2 

94 1 1 2 

95 1 1 2 

96 1 1 2 

97 1 1 2 

98 1 1 2 

99 1 1 2 

100 1 1 2 
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Załącznik 3  

Procedury i reguły lokalne obowiązujące na wszystkich Turniejach PZG w 2022 roku 
1. Standardy zachowania zawodnika - procedura 5H 

a. Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami „Fair Play”, uczciwości, 
odnoszenia się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników, dbałości o pole, a także 
do podporządkowania się ogólnym standardom zachowania wynikającym z Reguły 1.2a. Za 
poważne naruszenia standardów zachowania w Turniejach Mistrzowskich PZG uznaje się m.in.: 

▪ umyślne zniszczenie putting greenu; 
▪ zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego tj. przestawianie tee markerów lub 

palików granicy pola; 
▪ rzucanie kijami; 
▪ umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia; 
▪ używanie wulgarnego lub obraźliwego języka. 

b. Każdy zawodnik, który rażąco naruszy standardy zachowania może zostać zdyskwalifikowany 
po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu przez Komitet. Decyzję o zastosowaniu takiej kary 
może podjąć członek Komitetu na podstawie własnej oceny sytuacji (Reguła 1.2a). 

c. Zabronione jest używanie urządzeń elektronicznych do komunikowania się na odległość, w 
trakcie gry, oprócz kontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.   

d. Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu na polu pod 
karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, 
zdyskwalifikowany zawodnik może zostać dodatkowo ukarany zakazem uczestnictwa w 
kolejnych Turniejów Mistrzowskich PZG. W przypadku uporczywego naruszenia niniejszego 
zakazu zawodnik może zostać wykluczony z uczestnictwa w Turniejach Mistrzowskich PZG na 
okres 2 lat. 

2. Polityka tempa gry - procedura 6 D.  

a. Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.  
b. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. 

Pierwsza grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji w każdym momencie 
rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa 
będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica 
czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, 
która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych 
dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub nie zachowuje swojej pozycji („out of position”), 
będzie jej mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien 
przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt oraz 
40 sekund na tee shot lub uderzenie drugie, trzecie lub czwarte zawodnika z grupy. Poza 
putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał 
wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie 
bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na 
uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik 
miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie 
śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii 
puttowania. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttowania zaliczany jest do czasu na 
uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za 
opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. 

c. Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest: 
▪ Pierwsze wykroczenie: pouczenie z ostrzeżeniem; 
▪ Drugie wykroczenie: jedno uderzenie karne; 
▪ Trzecie wykroczenie: dwa uderzenia karne. 
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▪ Następne wykroczenie: dyskwalifikacja. 
d. Karą za opóźnienie gry w rundach match play jest:  

▪ Pierwsze wykroczenie – pouczenie z ostrzeżeniem; 
▪ Drugie wykroczenie – jedno uderzenie karne; 
▪ Za następne wykroczenie – kara główna;  
▪ Następne wykroczenie: dyskwalifikacja. 

3. Zawieszenie i wznowienie gry - procedura 6E.  

a. Natychmiastowe zawieszenie. Jeśli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy 
gracze natychmiast muszą przerwać grę i nie wolno wykonać kolejnego uderzenia, dopóki 
Komitet nie wznowi gry. 

b. Normalne zawieszenie (na przykład z powodu zapadających ciemności lub pola nie nadającego 
się do gry). Jeżeli Komitet ogłosi normalne zawieszenie gry, i to co będzie dziać się dalej, zależy 
od tego, czy grupa jest pomiędzy dwoma dołkami, czy też gra na dołku. 

c. Sygnał natychmiastowego zwieszenia gry - Jeden długi sygnał syreny  
d. Sygnał normalnego zatrzymanie gry - trzy następujące po sobie sygnały syreny 
e. Sygnał wznowienia gry - dwa krótkie sygnały syreny 

4. Transport - reguła lokalna G - 6  

„Zawodnicy lub caddie nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej 
rundy Turniejów PZG, z wyłączeniem Mistrzostw Polski HCP, gdzie zgodę może udzielić Komitet 
Turniejowy po okazaniu orzeczenia lekarskiego.  
Kara za naruszenie reguły lokalnej: Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym została 
złamana ta reguła lokalna. Jeżeli naruszenie reguły wystąpi pomiędzy dwoma dołkami, kara ma 
zastosowanie do dołka następnego.” 
Polski Związek Golfa nie ma wpływu na liczbę środków transportu udostępnianych przez pola golfowe 
do użytkowania zawodnikom.  

5. Zastąpienie kija, który jest złamany lub poważnie uszkodzony – reguła lokalna G-9 

W Turniejach Mistrzowskich PZG reguła 4.1b(3) zostaje zmodyfikowana w następujący sposób:  
„Jeśli kij gracza jest „złamany lub poważnie uszkodzony” podczas rundy przez gracza lub caddiego, z 
wyjątkiem przypadków nadużycia, gracz może zastąpić kij dowolnym kijem zgodnie z regułą 4.1b (4). 
Zastępując kij, gracz musi natychmiast usunąć z gry połamany lub znacznie uszkodzony kij, stosując 
procedurę opisaną w regule 4.1c (1)”.  
Wyjątek: lico kija lub główka kija nie jest „złamana ani poważnie uszkodzona” tylko dlatego, że jest 
pęknięta  
Kara za naruszenie reguły lokalnej - patrz reguła 4.1b, gdyż zastosowanie kary zależy od tego, kiedy 
gracz uświadomił sobie naruszenie reguły.  

6. Piłka zagrana spoza obszaru uwolnienia podczas uwolnienia do tyłu na linii - reguła lokalna 
E-12 

“Podczas wzięcia uwolnienia do tyłu na linii nie ma dodatkowej kary, jeśli gracz zagra piłkę dropowaną 
w obszarze uwolnienia wymaganym przez odpowiednią regułę (reguły 16.1c (2), 17.1d (2), 19.2 b lub 
19.3b), po zatrzymaniu się jej poza obszarem uwolnienia, o ile piłka, gdy jest grana, znajduje się w 
obrębie jednej długości kija, od miejsca, gdzie po raz pierwszy dotknęła ziemi po zadropowaniu.  
Nie stosuje się kary nawet wtedy, gdy piłka jest grana z punktu bliżej dołka niż punkt odniesienia”. 


