Regulamin
Rankingu Pucharu Polski w Golfie
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§1.
[Postanowienia ogólne]
Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających
aktualną kartę handicapową PZG.
Ranking PZG prowadzony jest w celu:
a) wyłonienia indywidualnych i klubowych zwycięzców Pucharu Polski w golfie,
b) popularyzacji współzawodnictwa sportowego w golfie na terenie Polski,
c) podnoszenia poziomu sportowego turniejów organizowanych pod auspicjami
PZG.
Ranking PZG prowadzony jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, statutu PZG oraz niniejszego regulaminu.
Zawodnik, który opłacił składkę członkowską PZG w klubie macierzystym zostaje do
niego przypisany przez okres całego sezonu, nawet jeżeli w jego trakcie dokonał
zmiany przynależności klubowej.
Ranking PZG jest aktualizowany każdego dnia sezonu.
§2.
[Zawody rankingowe]
Zawodami w rozumieniu niniejszego regulaminu są turnieje lub cykle turniejów
golfowych rozgrywanych na terytorium Polski.
Lista zawodów rankingowych obowiązująca w danym sezonie wraz z
przyporządkowanymi kategoriami punktowymi ustalana jest przez Zarząd PZG
zgodnie niniejszym regulaminem i publikowana na oficjalnej stronie internetowej
PZG.
Turniejom Mistrzowskim PZG oraz zawodom kobiecym i juniorskim kategorię
rankingową przyznaje Zarząd PZG z pominięciem zasad określonych w §3.
Do Rankingu PZG zalicza się wyłącznie turnieje, które są rozgrywane zgodnie
z następującymi zasadami:
a) W formacie stroke play brutto (nie może być stosowany mulligan i inne zasady
gry zniekształcające wynik),
b) zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd.,
c) pod nadzorem sędziego z aktualną licencją PZG,
d) w terminie od 1 kwietnia do pierwszego dnia turniejowego PZG Masters,
e) na polu 18-dołkowym lub 9-dołkowym.
Do Rankingu PZG zalicza się wyłącznie cykle turniejów, które są rozgrywane
zgodnie z następującymi zasadami:
a) turnieje wchodzące w skład cyklu nie mogą się odbywać dzień po dniu,
b) cykl turniejów musi się składać przynajmniej z 4 turniejów włącznie z finałem,
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c) finał turnieju musi trwać przynajmniej 2 dni.
6. Turnieje wchodzące w skład cyklu turniejów muszą spełniać warunki przewidziane
dla turniejów rankingowych wskazane w ust. 4 powyżej.
7. Zarząd PZG może w drodze uchwały nadawać lub zmieniać kategorię rankingową w
trakcie trwania sezonu.
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§3.
[Nadawanie kategorii punktowych]
Kategorie punktowe nadawane są poszczególnym zawodom na podstawie ich
poziomu sportowego oraz liczby uczestniczących zawodników, w oparciu o dane
wynikowe z poprzedniego sezonu
W celu nadania kategorii punktowej jako narzędzie analityczne, sporządza się
Klasyfikację Turniejów na podstawie liczby punktów stableford brutto uzyskanych
przez uczestniczących zawodników oraz CR i SR pola golfowego. Premiowane są
turnieje trwające dwa dni, które otrzymują dodatkowo 100 punktów stableford
brutto do sumy punktów uzyskanych przez zawodników uczestniczących w danym
turnieju. W przypadku turnieju trwającego 3 dni lub dłużej premia wynosi 200 pkt
stableford brutto.
W przypadku cyklów turniejów klasyfikacja rankingowa nadawana jest poprzez
uzyskanie średniej arytmetycznej z kategorii punktowych nadanych zgodnie z
zasadami w ust. 2 poszczególnym turniejom, wchodzących w skład danego cyklu.
Cykle turniejów, w skład których wchodzą turnieje rozgrywane co najmniej w ¾ na
różnych polach golfowych premiowane są 100 punktami stableford brutto.
Organizatorzy zawodów, którym została nadana kategoria rankingowa (lub znalazły
się na liście rezerwowej) przez Zarząd PZG, są zobowiązani pod rygorem utraty
kategorii do:
a) potwierdzenia organizacji zawodów w nadchodzącym sezonie do dnia 20 marca
na adres organizacja@pzgolf.pl,
b) utworzenia zawodów w systemie PZG Eagle do dnia 31 marca.

§4.
[Kategorie rankingowe]
1. Zawody uwzględnione w Rankingu PZG otrzymują następujące kategorie
rankingowe:
b) “Premium”,
c) “Super”,
d) I,
e) II,
f) III,
g) IV.
2. W danym sezonie do każdej kategorii rankingowej Zarząd PZG, uwzględniając
postanowienia §2 ust. 2, przyporządkowuje następującą liczbę zawodów:
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a)
b)
c)
d)
e)

SUPER kategoria rankingowa (1 turniej) – turniej trwający co najmniej 2 dni.
I kategoria rankingowa (3 turnieje) - turniej trwający co najmniej 2 dni,
II kategoria rankingowa (10 turniejów) - turniej trwający co najmniej 2 dni,
III kategoria rankingowa (20 turniejów + cykle turniejów),
IV kategoria rankingowa (50 turniejów + cykle turniejów).

§5.
[Kategorie seniorskie]
1. Dla kategorii seniorskich wyróżnia się następujące klasyfikacje rankingowe:
a) Klasyfikacja Główna Kobieta – klasyfikacja indywidualna,
b) Klasyfikacja Główna Mężczyzn – klasyfikacja indywidualna,
c) Klasyfikacja Kobiet 19-30 – klasyfikacja indywidualna,
d) Klasyfikacja Mężczyzn 19 -30 – klasyfikacja indywidualna,
e) Klasyfikacja Kobiet Mid Amatorek – klasyfikacja indywidualna,
f) Klasyfikacja Mężczyzn Mid Amatorów – klasyfikacja indywidualna,
g) Klasyfikacja Seniorek – klasyfikacja indywidualna,
h) Klasyfikacja Seniorów – klasyfikacja indywidualna,
i) Klubowy Puchar Polski – klasyfikacja klubowa.
2. Do klasyfikacji rankingowych dla kategorii seniorskich zaliczanych jest 5 najlepszych
wyników uzyskanych w turniejach z serii zasadniczej oraz PZG Masters.
3. Do klasyfikacji Klubowy Puchar Polski sumowane są punkty rankingowe uzyskane:
a) W Klasyfikacji Głównej Mężczyzn i Kobiet przez zawodników zrzeszonych w
danym klubie, zgodnie z §1 pkt. 4 niniejszego regulaminu,
b) w klubowych mistrzostwach Polski,
c) przez zawodników w kategoriach juniorskich uczestniczących we wszystkich
Turniejach Mistrzowskich PZG, z wyłączeniem mistrzostw Polski juniorów i
mistrzostw Polski HCP.
§6.
[Kategorie juniorskie]
1. Dla kategorii juniorskich wyróżnia się następujące klasyfikacje rankingowe:
a) Klasyfikacja Główna Juniorek - klasyfikacja indywidualna,
b) Klasyfikacja Główna Juniorów - klasyfikacja indywidualna,
c) Klasyfikacja Juniorek – klasyfikacja indywidualna,
d) Klasyfikacja Juniorów – klasyfikacja indywidualna,
e) Klasyfikacja Juniorek Młodszych – klasyfikacja indywidualna,
f) Klasyfikacja Juniorów Młodszych – klasyfikacja indywidualna,
g) Klasyfikacja Młodziczek – klasyfikacja indywidualna,
h) Klasyfikacja Młodzików – klasyfikacja indywidualna,
i) Klasyfikacja Dzieci Dziewczynki - klasyfikacja indywidualna,
j) Klasyfikacja Dzieci Chłopców - klasyfikacja indywidualna
k) Klubowy Puchar Polski Juniorów – klasyfikacja klubowa.
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2. W kategoriach juniorskich punkty rankingowe przyznawane są rozdzielnie dla
każdej kategorii wiekowej z wyłączeniem mistrzostw Polski match play, mistrzostw
Polski kobiet, mistrzostw Polski mężczyzn, mistrzostw regionów i PZG Masters.
3. Do klasyfikacji rankingowych w kategoriach juniorskich zaliczanych jest 5
najlepszych wyników uzyskanych w turniejach serii zasadniczej oraz w
mistrzostwach Polski juniorów.
4. Do turniejów serii zasadniczej dla kategorii juniorskich zalicza się:
a) turnieje juniorskie,
b) mistrzostwa regionów,
c) mistrzostwa Polski match play,
d) mistrzostwa Polski mężczyzn
e) mistrzostwa Polski kobiet,
f) PZG Masters.
5. W mistrzostwach Polski juniorów zawodnicy otrzymują punkty rankingowe:
 Faza stroke play - w zależności od zajętego miejsca w danej kategorii
wiekowej;
 Faza match play – bez względu na kategorię wiekową zgodnie z końcową
klasyfikacją zawodów.
6. Do klasyfikacji Klubowy Puchar Polski Juniorów sumowane są wszystkie punkty
rankingowe uzyskane przez zawodników zrzeszonych w danym klubie, którzy wzięli
udział w co najmniej dwóch turniejach rankingowych dla kategorii juniorskich
zgodnie z §1 pkt.4 niniejszego regulaminu.
§7.
[Punktacja]
1. Do Rankingu PZG zaliczane są wyłącznie wyniki w formacie stroke play i match play
brutto za miejsca od 1 do 99 uzyskane w turniejach objętych klasyfikacją
rankingową. W przypadku zastosowania „cut-a” w turnieju objętym klasyfikacją
rankingową, zawodnicy, którzy go nie przejdą (a ukończyli zgodnie z regulaminem
rundy poprzedzające), zostaną sklasyfikowani wg zajmowanych miejsc przed jego
zastosowaniem, do miejsca 99-go.
2. W przypadku zajęcia przez zawodników pozycji ex-equo w danym turnieju,
otrzymują oni taką samą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru: (Ap + Aq + … As)/n,
gdzie „n” określa liczbę graczy sklasyfikowanych na tej samej pozycji, zaś Ap, Aq, …
As określają kolejne liczby punktów, przyznawane w Rankingu PZG za miejsca od
„p” do „s”. Punkty obliczane w ten sposób są zaokrąglane do liczby całkowitej.
3. Punkty w Rankingu PZG są przyznawane wyłącznie za miejsca od 1 do 99
zawodnikom, którzy ukończą turniej zgodnie z jego regulaminem. Punktów do
Rankingu PZG nie otrzymają zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju w wyniku:
a) dyskwalifikacji (DQ),
b) zejścia z pola w trakcie rundy (RET),
c) nie pojawienie się na starcie danej rundy turniejowej (NS).
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4. Otrzymanie pełnej liczby punktów rankingowych, uwarunkowane jest
ukończeniem turnieju przez minimum 50 zawodników (łącznie kobiet i mężczyzn,
posiadaczy aktualnych kart HCP). W przypadku, gdy w turnieju objętym klasyfikacją
rankingową uczestniczy mniejsza liczba zawodników, stosuje się proporcjonalne
obniżenie liczby przyznanych punktów rankingowych, w następujący sposób: liczba
przyznanych pkt. rankingowych = (liczba zawodników, która ukończyła zawody/50)
x liczba pkt. rankingowych (Przykład: Jeśli w danym turnieju wystartuje 30
zawodników, to otrzymają oni 60% liczby pkt. rankingowych przewidzianych za
zajęcie danego miejsca. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglana do
wartości całkowitej).
5. Postanowień ust. 5 nie stosuje się do Turniejów Mistrzowskich PZG oraz turniejów
juniorskich.
§8.
[Puchar Polski]
1. Ostateczna klasyfikacja rankingowa za dany sezon zostanie ogłoszona po turnieju
PZG Masters.
2. Zwycięzca danej klasyfikacji rankingowej otrzymuje Puchar Polski.
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§ 9.
[Sponsoring]
Wszelkie prawa marketingowe do rankingu są własnością PZG.
Sponsorem tytularnym Rankingu PZG jest firma wskazana przez PZG.
Tytuł sponsora Rankingu PZG przyznawany jest na podstawie umowy zawartej
pomiędzy PZG a sponsorem.
Organizatorzy turniejów objętych klasyfikacją rankingową zobowiązani są do
zamieszczania w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących turniejów
logo sponsora tytularnego rankingu oraz posługiwania się pełną nazwą sponsorską
rankingu w mediach.
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