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Regulamin Komisji Handicapowej 

Śląskiego Klubu Golfowego 
 

§ 1 

 

1. Komisję Handicapową Śląskiego Klubu Golfowego, zwaną dalej Komisją HCP, 

powołuje, odwołuje i dokonuje zmian w jej składzie Zarząd Śląskiego Klubu 

Golfowego na mocy uchwały. 

2. Wszelkie zmiany w składzie Komisji HCP, w tym powołanie nowych członków przez 

Zarząd ŚKG wymaga uzyskania wcześniejszej akceptacji ze strony Komisji HCP. 

3. Decyzja o zmianach w powołanej Komisji HCP może być zaskarżona do Komisji 

rewizyjnej ŚKG lub Walnego Zgromadzenia Członków ŚKG. 

4. Komisja HCP składa się z 2 do 5 członków. 

5. Pracami Komisji HCP kieruje jej Przewodniczący wybrany spośród członków 

Komisji HCP. 

6. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

7. Komisja HCP działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem ŚKG, Statutem 

PZG, Regułami Handicapowymi WHS, oraz powszechnie obowiązującym prawem. 

8. Członkiem Komisji HCP może być wyłącznie członek Śląskiego Klubu Golfowego 

posiadający ważny certyfikat Polskiego Związku Golfa. 

9. Certyfikat PZG, o którym mowa w § 2 ust. 8 jest potwierdzeniem zdobytych 

kwalifikacji, w szczególności znajomości Reguł HCP WHS, znajomości praw  

i obowiązków graczy, Klubów i Komisji handicapowych, umiejętności wyznaczania 

wartości HCP początkowego oraz obliczania wyników rund dla celów HCP. 

10. Certyfikat PZG, o którym mowa powyżej upoważnia jego posiadacza  

do posługiwania się systemem Eagle 2.0 w trybie administracyjnym. 

 

§ 2 

 

1. Komisja HCP jest organem doradczym Zarządu i odpowiada za wypełnianie 

obowiązków nakładanych na Klub przez Reguły Handicapowe WHS. 

2. Opracowuje roczną informacje dla Zarządu ŚKG z działalności Komisji HCP  

za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 31 marca. 

3. Do ogólnych zadań Komisji HCP należy: 

1) Nadzór nad stosowaniem Systemu Handicapowego WHS i informowanie 

Zarządu ŚKG o zauważonych nieprawidłowościach; 

2) Informowanie Zarządu ŚKG i/lub Polskiego Związku Golfa o wszelkich 

problemach związanych z aktualizacją historii wyników gracza; 
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3) Pełnienie funkcje opiniodawczo – doradczej dla Zarządu w zakresie spraw 

kalibracyjnych, określania sposobu ustalania indeksów dołków i ogólnej 

organizacji pola golfowego; 

4) Zapewnienie, w porozumieniu z Zarządem ŚKG, zainteresowanym podmiotom 

szkolenia w zakresie systemu handicapowego WHS i ich obowiązków. 

 

4. Do zadań Komisji HCP związanych z handicapem Członków Śląskiego Klubu 

Golfowego należy: 

1) Weryfikacja handicapu gracza co najmniej raz w roku w celu upewnienia się,  

że nadal odzwierciedla on rzeczywiste umiejętności gracza; 

2) Korekta lub zawieszenie handicapu gracza, gdy: 

• Handicap nie odzwierciedla jego rzeczywistych umiejętności; 

• Gracz nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z Reguł 

Handicapowych; 

• Ustalono, że działania gracza mają na celu nieuczciwe uzyskanie korzyści. 

3) Dodawanie wyniku karnego do historii wyników gracza; 

4) Rozpatrywanie skarg i wniosków leżących w kompetencjach Komisji HCP,  

w szczególności skarg dotyczących wyników rund zgłaszanych przez graczy; 

5) Rozstrzyganie sporów lub wątpliwości dotyczących Reguł Handicapowych 

WHS; 

6) Udostępnianie wszystkich informacji dotyczących wyników i handicapów innym 

podmiotom, jeśli jest to uzasadnione, wymagane lub potrzebne; 

7) W przypadkach określonych przez Polski Związek Golfa, występowanie o jego 

zgodę na przyznanie, przywrócenie lub skorygowanie Handicapu najlepszych 

graczy. 

 

5. W przypadku podjęcia czynności wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 2 oraz pkt 3 

Komisja informuje gracza i Zarząd Śląskiego Klubu Golfowego o skorygowaniu lub 

zawieszeniu handicapu oraz okresie obowiązywania korekty lub zawieszenia. 

6. Od decyzji Komisji Handicapowej ŚKG graczowi przysługuje odwołanie do Komisji 

Handicapowej PZG w terminie 7 dni od dnia poinformowania gracza, którego 

korekta/zawieszenie HCP dotyczy. Gracz wnoszący ww. odwołanie zobowiązany 

jest do poinformowania o tym Komisję Handicapową ŚKG. 

7. Czynności wymienione w § 2 ust. 4 pkt 4, pkt 5 oraz pkt 6 wszczynane mogą być 

przez Komisję HCP z urzędu lub wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego. 

8. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 7 winien być przesłany e-mailem na adres 

komisjahcp@skgolf.pl, pocztą tradycyjną na adres Śląskiego Klubu Golfowego  

lub złożony osobiście w Recepcji ŚKG. 
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9. Wniosek, o którym mowa powyżej musi zawierać dane identyfikujące podmiot  

lub osobę wnoszącą o wszczęcie stosownych czynności. W przypadku braku 

możliwości identyfikacji podmiotu/osoby wnoszącej, Komisja HCP pozostawia taki 

wniosek bez rozpatrzenia. 

 

§ 3 

 

1. Komisja HCP zbiera się w zależności od potrzeb. Przewodniczący Komisji HCP 

informuje (nie później niż w terminie 3 dni) pozostałych członków Komisji HCP  

o terminie i miejscu planowanego posiedzenia. Informacje takie mogą być 

przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną.  

2. W posiedzeniach Komisji HCP oprócz jej członków mogą uczestniczyć członkowie 

Zarządu Śląskiego Klubu Golfowego oraz goście zaproszeni przez 

Przewodniczącego Komisji HCP. 

3. Posiedzenia Komisji HCP mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub  

za pomocą komunikatorów internetowych, a uchwały Komisji mogą być 

podejmowane drogą  elektroniczną, a w uzasadnionych przypadkach mogą być 

podejmowane w trybie obiegowym. 

4. Posiedzenia Komisji HCP są protokołowane, a protokoły podpisywane przez  

jej członków. 

5. Wnioski Komisji HCP do Zarząd ŚKG muszą być dostarczone przez 

Przewodniczącego Komisji HCP drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną  

za potwierdzeniem odbioru. 

6. Korespondencja w imieniu Komisji HPC może być prowadzona przez 

Przewodniczącego lub upoważnianego członka Komisji HCP. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują interpretacje 

zapisów zamieszczonych w dokumencie pn. „World Handicap System - Reguły 

Handicapowe obowiązujące od stycznia 2020 r.” 

 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem czerwca 2020 r.  
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