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KURS I EGZAMIN DLA KANDYDATÓW 

NA SĘDZIÓW I DYREKTORÓW TURNIEJÓW GOLFOWYCH 

16-18.03.2023 – Lisia Polana  

 

1. Informacje o kursie  

 

Dla kogo: 

Kurs jest skierowany do: 

• osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji sędziowskich, uprawniających do sędziowania 

turniejów golfowych, 

• osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji, uprawniających do prowadzenia turniejów 

golfowych, 

• menedżerów pól golfowych, członków komisji turniejowych, zawodowych graczy i golfistów 

zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa. 

 

Uczestnicy po ukończeniu kursu z pozytywnym wynikiem otrzymają certyfikat ważny przez 2 lata, który 

uprawnia do ubiegania się o licencję sędziego Polskiego Związku Golfa.   

 

Program kursu – zagadnienia:  

1. Podstawy gry w golfa. 

2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia. 

3. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka. 

4. Omówienie reguł związanych z graniem piłki. 

5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień bez kary. 

6. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień z karą. 

7. Reguły dla osób z niepełnosprawnościami. 

8. Procedury dla graczy i Komitetu. 

9. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju. 

10. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka. 

 

Metodyka:  

Zajęcia będą prowadzone w formie: 

• wykładów z prezentacjami, 

• filmów video (około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej), 

• prezentacji na polu, 

• ćwiczeń praktycznych na polu. 
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Kurs kończy się nieobowiązkowym egzaminem, prowadzącym do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy 

kursu po opłaceniu szkolenia otrzymają elektroniczną wersję Reguł gry w golfa 2023 w języku polskim 

oraz przykładowy zestaw egzaminacyjny. 

 

Prowadzenie: 

Sędziowie Kadry Sędziów PZG z certyfikatami R&A 

 

Plan Kursu 

Czwartek 16.03.2023 

8.00 - 8.30  Rejestracja uczestników 
8.30 - 8.45   Wprowadzenie   
8.45 - 9.30   Podstawy gry w golfa. Reguły 1-3    
9.30 - 10.00  Sprzęt. Reguła 4    
10.00 - 11.00   Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia.   
11.00 - 11.45   Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka. R 5,6  
11.45 - 12.00  Przerwa kawowa  
12.00 - 13.00  Omówienie reguł związanych z graniem piłki. R 7, 8 cz. 1     
13.00 - 13.30   Lunch 
13.30 - 15.00   Omówienie reguł związanych z graniem piłki. R 9-12,13 cz. 2      
15.00 - 15.15  Przerwa kawowa  
15.15 - 18.00   Omówienie reguł związanych z graniem piłki. R 14 cz. 3      
18.00 - 19.00   Kolacja 

Piątek 17.03.2023 

8.00 - 10.00   Zajęcia praktyczne na polu golfowym  
1 – Bunkier; 2 – Nienormalne warunki na polu; 3 – Obszar kary; 4 – Tee; 5 – Aut;  
6 – Putting green    

10.00 - 11.00   Sytuacje i procedury stosowania uwolnień. R 15-19 cz. 1 
11.00 - 11.15  Przerwa kawowa  
11.15 - 13.00   Sytuacje i procedury stosowania uwolnień. R 15-19 cz. 2 
13.00 - 14.00  Lunch  
14.00 - 15.30   Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka. R 20 
15.30 - 17.30  Komitet, Regulamin Turnieju. Reguły Lokalne cz.1  
16.00 - 16.15  Przerwa kawowa 
16.15 - 17:30   Komitet, Regulamin Turnieju. Reguły Lokalne cz.2 
17.30 - 1800  Gracze z niepełnosprawnościami. R 25  
18.00 - 19.00              Kolacja 

Sobota 18.03.2023 

9.00 - 11.00   Egzamin 
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2. Informacje o egzaminie 

 

Zasady i plan egzaminu w formie stacjonarnej 

Egzamin trwa 2 godziny i składa się z dwóch części. 

  

Część I egzaminu zajmie około 20-30 minut bez używania żadnych materiałów pomocniczych. Aby 

otrzymać zaliczenie egzaminu należy uzyskać wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. 

 

Egzaminowani mogą przystąpić do części II egzaminu po zwróceniu dokumentów z części I. Materiały 

pomocnicze, Reguły gry w golfa, dozwolone są tylko w części II, która trwa pozostały czas (tj. jeśli 

zostanie wykorzystane 30 minut na część I, to zostanie 1 godzina i 30 minut na część II). 

   

Uwagi: 

• Podczas egzaminu nie są dozwolone żadne urządzenia elektroniczne. 

• Pytania egzaminacyjne poziomu 2 są oparte na definicjach i regułach gry w golfa, które 

obowiązują od stycznia 2023 r. 

• Egzamin na poziomie 2 nie obejmuje pytań dotyczących Official Guide to the Rules 2023 

  

Część I. Czas około 20-30 minut 

Materiały pomocnicze nie są dozwolone w sekcjach A i B 

  

Sekcja A – „Prawda czy Fałsz?” 

o Format: 25 pytań 

o Zalecany przydział czasu: 10-15 minut 

o Udział w całości egzaminu: 25%  

o Za poprawną odpowiedź zostanie przyznany jeden punkt 

o Punkty nie są odejmowane za nieprawidłowe odpowiedzi 

  

Sekcja B – „Wybór wielokrotny” 

o Format: 10 pytań 

o Zalecany przydział czasu: 10-15 minut 

o Udział w całości egzaminu: 10% całości 

o Za poprawną odpowiedź zostanie przyznany jeden punkt 

o Punkty nie są odejmowane za nieprawidłowe odpowiedzi  
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Część II. Czas około 1 godziny i 30 minut, ale dozwolony czas będzie zależał od tego, ile zajmie 

kandydatowi ukończenie części I. 

Wszelkie materiały pomocnicze mogą być użyte w sekcjach C i D, ale nie w wersji elektronicznej. 

  

Sekcja C – „Wielokrotny wybór z podaniem numeru reguły” 

o Format: 10 pytań 

o Zalecany przydział czasu: 30 minut 

o Udział w całości egzaminu: 25% całości 

  

Pytanie w Sekcji C dotyczy określonej reguły z Reguł gry w golfa. Szukamy konkretnego numeru reguły, 

podpunktu i litery, która odpowiada sytuacji (np. Reguła 8.1b). 

Za poprawną odpowiedź przyznaje się 1½ punktów i dodatkowy punkt za właściwą regułę. 

   

Sekcja D – „Cztery dołki z regułami gry w golfa” 

o Format: Cztery „dołki” z pięcioma sytuacjami z reguł 

o Zalecany przydział czasu: 60 minut 

o Udział w całości egzaminu: 40% całości 

o Ta sekcja polega na podążaniu za nimi po czterodołkowym polu golfowym, gdyż zostałeś 

wyznaczony przez Komitet, aby sprawdzić, czy ukończyli rundę poprawnie. Wyjaśnienie: 

 

Shona i Grant grają w zawodach Stroke Play. Na każdym dołku napotykają kilka sytuacji związanych 

z regułami. Każda sytuacja wymaga podania numeru reguły, podpunktu i litery (np. Reguła 8.1b) oraz 

wskazania liczby uderzeń karnych otrzymanych w tej sytuacji.  

 

Uwaga: sytuacja może w rzeczywistości nie mieć żadnych uderzeń karnych, jeśli żadna kara nie 

występuje, należy to zaznaczyć wpisując „0”. 

  

W przypadku, gdy żąda się kary za zagranie niewłaściwą piłką lub zagranie piłką z niewłaściwego 

miejsca z naruszeniem reguły, wymagane jest raczej podanie naruszonej samej reguły niż reguły 6.3b 

lub 14.7a. 

  

o Za poprawnie udzielone pytanie pod każdym dołkiem zostanie przyznana liczba punktów 

wskazana na końcu każdego dołka. Za podanie właściwej reguły jest jeden punkt, podobnie jak 

podanie właściwej kary.  

 

Polecamy skorzystanie z Akademii Reguł na poziomie 1 oraz z quizu na stronie R&A (randa.org). 

Materiały szkoleniowe i aktualne reguły dostępne są w języku polskim. Dodatkowo można 

zainstalować z tej strony aplikację z regułami w języku polskim.  

https://www.randa.org/

