
Regulamin Pucharu Polski w Minigolfie 2022  

§ 1  

Nazwy i skróty używane w treści regulaminu:  

• WMF - Światowa Federacja Minigolfa  

• EMF - Europejska Federacja Minigolfa  

• PZMG – Polski Związek Minigolfa 

• MCS - Minigolf Club Sopot.  

• Komisja sędziowska – sędzia główny i sędziowie pomocniczy 

• Stanowisko do gry – tor, wyodrębniona przestrzeń specjalnie przygotowana do gry w minigolfa  

• Pole do gry – teren do gry, gdzie znajduje się 18 stanowisk do gry  

• Runda – zagranie wszystkich 18 stanowisk danego pola, podchodząc do każdego z nich 

jednorazowo  

§ 2  

Puchar Polski w minigolfie to cykl 13 turniejów rozgrywanych na różnych polach do gry w ciągu 

całego roku.  

§ 3  

Głównymi organizatorami są PZMG oraz MCS. Jako organizatora pomocniczego na poszczególne 

zawody powołuje się klub sportowy, osobę lub organizację reprezentującą właściciela, zarządcę pola 

do gry na jakim odbędą się zawody. Od strony sportowej za zawody odpowiadają główni 

organizatorzy.  

§ 4  

Celem cyklu turniejów Pucharu Polski jest popularyzacja minigolfa w naszym kraju. Dokonuje się to 

przez rozgrywanie turniejów o zasięgu ogólnopolskim na różnych polach do gry. Cykl turniejów 

prowadzi do wyłonienia najlepszych zawodników w kategoriach oraz najlepszego klubu w całym 

sezonie - zwycięzcę Pucharu Polski.  

§ 5  

Miejsca przeprowadzenia zawodów wybiera główni organizatorzy. Wybrane pola muszą posiadać 

aktualny certyfikat WMF. Oficjalny terminarz rozgrywek Pucharu Polski znajduje się na stronie 

pzmg.pl.  

§ 6  

W zawodach z cyklu Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zgłoszą się na zawody i 

wniosą opłatę startową. Zapisy powinny być dokonywane drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie pzmg.pl. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z 

zapisem elektronicznym, organizatorzy mogą zdecydować  o innym sposobie zapisu na turnieje. 

§ 7  

Zawody są prowadzone zgodnie z przepisami WMF i EMF. 



§ 8  

Organizatorzy główni na każdych zawodach z cyklu Pucharu Polski wybierają sędziego głównego 

zawodów i sędziów pomocniczych. Sędziowie zostają ogłoszeni podczas oficjalnego rozpoczęcia 

turnieju.  

§ 9  

W każdym turnieju z  cyklu Pucharu Polski przewidziane są 3 rundy. O wynikach decyduje suma 

zdobytych punktów (włącznie z punktami karnymi). Miejsca do 1 do 3 muszą być rozstrzygnięte. W 

przypadkach koniecznych zostaną przeprowadzone dogrywki.  

 

§ 10  

W przypadku złej pogody lub innych zdarzeń niezależnych od organizatorów liczba rund może ulec 

zmianie. O ewentualnym odwołaniu rund decyduje Komisja Sędziowska.  

§ 11  

W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zawodów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

przeprowadzenia zawodów w innym terminie, a w sytuacjach szczególnych na innym polu.  

Ogłoszenie informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia zawodów odbędzie się poprzez 

terminarz rozgrywek Pucharu Polski na stronie pzmg.pl w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od 

nowego terminu rozgrywania zawodów.  

§ 12  

1. Zawody będą prowadzone w następujących kategoriach:  

OPEN, 

juniorki i juniorzy (do 21 lat włącznie), 

kobiety, mężczyźni (od 22 do 44 lat), 

seniorki, seniorzy (od 45 lat), 

oraz w kategorii klubowej.  

2. O przypisaniu do kategorii decyduje wyłącznie rok urodzenia. 

3. W każdym turnieju miejsca 1-3 muszą być rozstrzygnięte. W przypadku uzyskania równej 

ilości punktów rozegrana zostanie dogrywka. 

4. W kategoriach: OPEN, juniorki, juniorzy, kobiety, mężczyźni, seniorki i seniorzy naliczane są 

punkty dla każdego zawodnika w sposób opisany w § 13 opisującym klasyfikację dla 

zawodników indywidualnych. 

§ 13  

Za zajęcie odpowiedniego miejsca otrzymuje się punkty pucharowe wg podanej niżej zasady:  

Miejsce w turnieju Punkty pucharowe  Miejsce w turnieju Punkty pucharowe 

1 20  10 9 

2 18  11 8 

3 16  12 7 

4 15  13 6 

5 14  14 5 

6 13  15 4 



7 12  16 3 

8 11  17 2 

9 10  18 1 

 
Do indywidualnych wyników końcowych zliczana jest suma punktów pucharowych z 50% 

(zaokrąglając w górę do liczby całkowitej) wszystkich turniejów w całym cyklu PP, najlepszych 

wyników danego zawodnika w poszczególnych turniejach.   

§ 14 Klasyfikacja klubowa 

Każdy klub podczas zawodów Pucharu Polski może wystawić jedną drużynę do kategorii klubowej. 

Drużynę stanowią trzej zawodnicy, którzy w chwili zgłaszania się do zawodów są członkami danego 

klubu. Drużyny mogą różnić się składem na poszczególnych turniejach, zależnie od zgłoszenia. 

Zgłoszenie drużyny musi się odbyć przez przedstawiciela klubu – członka Zarządu. W sytuacjach 

szczególnych zgłoszenia może dokonać osoba wyznaczona przez członka Zarządu. Zgłoszenie składu 

osobowego drużyny wraz z wyznaczeniem kapitana drużyny oraz opcjonalnie zawodnika 

rezerwowego musi odbyć się w jeden z następujących sposobów:  

• elektronicznie - poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy – zarząd@minigolf.sopot.pl 

najpóźniej 24 h przed zawodami, których dotyczy. Organizator prześle potwierdzenie 

zgłoszenia na podany adres e-mail. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości, zaleca się 

osobiste poinformowanie o zgłoszeniu przed rozpoczęciem zawodów.  

• Ustnie, w dniu zawodów – podczas zapisów poprzedzających rozpoczęcie zawodów, 

najpóźniej 30 minut przed planowanym oficjalnym rozpoczęciem turnieju. 

§ 15  

Zmiana zawodnika z drużyny na zawodnika rezerwowego może nastąpić na wniosek kapitana złożony 

ustnie do sędziego głównego, który sprawdza od której rundy następuje zmiana i informuje o tym 

kapitana drużyny. Skutkuje uwzględnianiem rezultatów wchodzącego do drużyny zawodnika zamiast 

rezultatów zawodnika wychodzącego z drużyny i jednocześnie zajmującego miejsce rezerwowe od 

początku pierwszej po zgłoszeniu nierozpoczętej rundy przez obu zawodników biorących udział 

w zmianie – wchodzącego do pierwszego składu i zajmującego miejsce rezerwowe. 

§ 16  

Do klasyfikacji klubowej danego turnieju liczy się suma uderzeń wykonanych przez członków drużyny 

podczas całych zawodów. Uwzględniany jest więc wynik każdej w pełni zakończonej rundy – 

całościowo 9, 6 lub 3 rund, zależnie od przebiegu rozgrywek na podstawie § 9 niniejszego 

regulaminu. 

§ 17  

Za zajęcie odpowiedniego miejsca drużyna otrzymuje punkty wg podanej niżej zasady:  

Miejsce w turnieju Punkty do końcowej klasyfikacji kategorii 

klubowej 

1 10 

2 7 

3 5 

4 3 

5 2 



6 1 

 

Do klasyfikacji końcowej kategorii klubowej liczą się występy drużyn reprezentujących dany klub we 

wszystkich zawodach cyklu Pucharu Polski. O pozycji klubu w klasyfikacji generalnej po zakończeniu 

cyklu Pucharu Polski decyduje suma punktów pucharowych, zebranych przez klub na podstawie ww. 

§ 12 i § 13. 

§ 18 Klasyfikacja końcowa 

Miejsca 1-3 w kategoriach indywidualnych klasyfikacji końcowej muszą być rozstrzygnięte. 

W przypadkach jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje, zgodnie 

z poniższą hierarchią:  

• liczba zajętych 1 miejsc w danej kategorii,  

• liczba zajętych 2 miejsc w danej kategorii,  

• liczba zajętych 3 miejsc w danej kategorii,  

• suma punktów pucharowych zdobytych we wszystkich zawodach cyklu w danej kategorii,  

• liczba zawodów, w których dany zawodnik uczestniczył.  

Jeśli podane wyżej kryteria nie wyłonią zwycięzców przeprowadzona zostanie dogrywka.  

§ 19  

Do klasyfikacji indywidualnej danego turnieju liczy się suma uderzeń wykonanych przez zawodnika 

podczas całych zawodów. Uwzględniany jest wynik każdej w pełni zakończonej rundy przez 

wszystkich zawodników. 

§ 20  

Zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Pucharu 

Polski. Uczestnik zapisując się oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach.  

§ 21  

Zawodnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także 

wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w 

celach marketingowych organizatorów i sponsorów.  

§ 22  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie 

rozgrywania zawodów. 

§ 23 Organizacja zawodów i treningów 

1. Zawodników obowiązuje kulturalna i sportowa atmosfera. Podczas zawodów obowiązuje 

zakaz używania telefonów komórkowych do rozmów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, po 

uprzednim zgłoszeniu się do sędziego. Podczas całego turnieju telefony muszą być wyciszone 

lub wyłączone. 



2. Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Organizatorzy mają 

prawo wykorzystać alkomat do sprawdzenia trzeźwości zawodnika.  

Zawodnik ma prawo zażądać ponownego badania, gdy wynik jest pozytywny. Po 

potwierdzeniu obecności alkoholu w wydychanym powietrzu organizator może 

zdyskwalifikować zawodnika, sporządzając stosowny protokół z badania.  

Odmowa udziału w badaniu przez czas dłuższy niż 5 minut od jego zażądania jednoznacznie 

oznacza wynik pozytywny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania temperatury zgłoszonego 

zawodnika. W przypadku wyniku powyżej 37oC zawodnik może zostać niedopuszczony do 

rozgrywek.  

4. Zawodnik, rejestrując się na poszczególne zawody, zobowiązany jest do oświadczenia, iż:  

• w przeciągu dwóch tygodni poprzedzających zawody nie zaobserwował u siebie takich 

objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, złe samopoczucie,  

• nie przebywa obecnie na przymusowej kwarantannie,  

• nie przebywał w otoczeniu osoby, u której wykryto koronawirusa lub podejrzewanej 

o zakażenie.  

W przypadku niespełniania powyższych warunków organizator zastrzega sobie prawo do 

niedopuszczenia zawodnika do turnieju. 

5. W czasie treningu oraz na samych zawodach zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania 

obostrzeń związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. 

6. W związku z panującą sytuacją w naszym kraju związaną z epidemią koronawirusa, 

organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zasad i obowiązków zawodnika 

wynikających z niniejszego regulaminu, do aktualnych wymogów sanitarno-

epidemiologicznych.  

7. Zawodnicy zarejestrowani na dane zawody z cyklu Pucharu Polski w Minigolfie zobowiązani 

są do stawienia się na polu najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. W sytuacjach 

wyjątkowych zawodnik powinien poinformować organizatora zawodów o pojawieniu się na 

polu w późniejszym terminie nieprzekraczającym wyznaczonego startu.  

§ 24  

We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują 

organizatorzy.  

 

Wersja regulaminu z dnia 31.03.2022 zaakceptowana przez wszystkich członków Komisji Sportowo-

Regulaminowej przy PZMG. 


