REGULAMIN
KONKURSU FAIR PLAY
POLSKIEGO GOLFA

§ 1.
[Cel konkursu]
Celem konkursu jest promowanie idei „fair play” i etykiety gry w golfa w polskim środowisku
golfowym poprzez uhonorowanie Nagrodą Fair Play Polskiego Golfa osób wyróżniających się
postawą „fair play” w trakcie turniejów organizowanych w danych sezonie.
§ 2.
[Nagroda Fair Play Polskiego Golfa]
1.

Nagroda Fair Play Polskiego Golfa honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał
zawodnik lub zawodniczka, klub lub drużyna, trener, instruktor, menadżer czy działacz w
trakcie lub w związku z turniejem golfowym zorganizowanym w danym sezonie golfowym.

2.

Za czyn „czystej gry” uznaje się czyn, który pomógł innym uczestnikom rywalizacji
sportowej, nawet przy poświeceniu swoich szans na wygraną, czy uzyskania dobrego
wyniku, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych reguł i zasad
obowiązujących w golfie, w tym etykiety gry w golfa.

3.

Nagroda Fair Play Polskiego Golfa przyznawana jest za okres od 1 września do 31 sierpnia
następnego roku kalendarzowego. W 2012 r. nagroda zostanie przyznana za okres od 1
kwietnia do 31 sierpnia 2012 r.
§ 3.
[Kapituła Nagrody Fair Play]

1.

Oceny nadesłanych wniosków o przyznanie nagrody oraz wyboru zwycięzców i
nagrodzonych dokonuje Kapituła Nagrody Fair Play.

2.

Nagrodę Fair Play Polskiego Golfa przyznaje Zarząd PZG na wniosek Kapituły Nagrody Fair
Play.

3.

Kapituła Nagrody Fair Play liczy od 3 do 5 członków.

4.

Pracami Kapituły Nagrody Fair Play kieruje jej Przewodniczący.

5.

O liczbie członków Kapituły Nagrody Fair Play i jej składzie osobowym w danym roku
decyduje Zarząd PZG na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG.

6.

Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów – każdy członek Kapituły posiada
jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.

Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia Biuro PZG.
§ 4.
[Wniosek o przyznanie nagrody]

1. Każda osoba fizyczna lub prawna zrzeszona w strukturach Polskiego Związku Golfa może
wystąpić do Kapituły Nagrody Fair Play z wnioskiem o przyznanie Nagrody Fair Play Polskiego
Golfa.
2. Wniosek nie może przekroczyć 2 stron papieru A4 i powinien zawierać:
a) imię i nazwisko osoby bądź nazwa organizacji sporządzającej wniosek, wraz z adresem,
numerem telefonu, numerem faxu, adresem poczty elektronicznej,
b) w przypadku organizacji - podpis prezesa lub dyrektora organizacji,
c) w przypadku osób fizycznych podpis osoby składającej wniosek,
d) krótką charakterystykę kandydata (10-15 wierszy),
e) uzasadnienie wystąpienia.
3. Termin składania udokumentowanych wniosków upływa 14 września danego roku
kalendarzowego.
4. Wniosek należy przesyłać na adres:
Polski Związek Golfa
al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@pzgolf.pl.
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