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IGRANJE IN GOLF ETIKA

1. Igralec se mora pred začetkom igranja oglasiti v recepciji igrišča in nato upoštevati dodeljeni startni čas.
2. Igralec mora imeti veljavno dnevno igralnino vedno ob sebi, ter jo mora na zahtevo osebja igrišča pokazati.
3. Vstop na igrišče izven delovnega časa je strogo prepovedan.
4. Štartni čas je potrebno rezervirati vnaprej in sicer vsaj 24h pred pričetkom igre.
5. Igralce prosimo, da odpoved startnega časa sporočijo na recepcijo golf igrišča takoj, ko je mogoče, vendar najkasneje 24
ur pred rezerviranim časom, sicer rezervacija velja za nerealiziran potrjen štartni čas oz. t. i. “no show”. V tem primeru je golf
igrišče upravičeno upoštevati startnino v skladu z rezervacijo.
6. Najdaljši dovoljeni igralni čas za 18 lukenj je 4 ure in 30 minut.
7. V skupini ali flight-u lahko igrajo največ štirje igralci skupaj. Igrišče si pridružuje pravico, da ob polni zasedenosti, skupini
manjši od štirih igralcev dodeli dodatnega igralca, do zapolnitve skupine.
8. Igranje naj poteka po naraščajočem zaporedju lukenj. Preskakovanje le-teh ni dovoljeno.
9. Za igro na golf igrišču je potrebno dovoljenje za igro, potrjeno s strani golf zveze, ki je članica EGA, in poznavanje osnovnih
pravil golfa, tehnik igranja ter golfske etike.
10. Za sodelovanje na turnirjih je potrebno urejeno aktivno članstvo v enem izmed klubov, priznano s strani nacionalne golf
zveze, ki je članica EGA.
11. Igralec brez ustreznega dovoljenja za igro lahko vstopi na igrišče le ob spremstvu učitelja.
12. spremstvu učitelja, ali pooblaščenca s strani uprave golf igrišča. Za spremstvo na igrišču je potrebno pred pričetkom igranja
o tem obvestiti recepcijo igrišča.
13. Vsak igralec je dolžan imeti svojo golf opremo.
14. Igralec mora biti primerno oblečen in obut.
15. Pridružujemo si pravico do zaprtja igrišča.
16. Ob nevarnosti udara strele pozivamo igralce, da ne igrajo. Igrišče v teh primerih z zvočnim signalom prekine igro, igralec pa
se mora zateči v najbližje zavetje.
17. Psi morajo biti na povodcu, privezani k golf torbi ali vozičku. Vstop psom  na zelenice je strogo prepovedan ter se ne smejo
prosto gibati po igrišču. Lastnik je dolžan za psom počistiti odpadke. Na turnirjih so psi na igrišču prepovedani.
18. Dolžnost vsake skupine igralcev je, da se drži skupine pred sabo in spusti hitrejše igralce naprej (v nasprotnem primeru
posreduje ranger).
19. Skupina ali igralec, ki igra hitreje, ima v primeru, da igrišče ni polno zasedeno, prednost pred počasnejšimi igralci.
20. Prepovedano je motenje igralcev, ko se pripravljajo na udarec.
21. V primeru, da žogica ob udarcu leti nenadzorovano ali ko smer letenja ni videna, mora igralec, ki je žogico udaril, zavpiti
»FORE!«.
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LOKALNA PRAVILA GGO

1. Vse izmerjene razdalje so v metrih. Razdalje na udarjališčih so izmerjene do sredine zelenice, razdalje na čistinah so izmerjene do začetka zelenice.
2. Vsak igralec je dolžan popravljati vdolbine na zelenicah povzročenih z lastno igro. Prav tako je na zahtevo pristojnega osebja
igrišča dolžan pokazati opremo za popravljanje vdolbin na zelenici (vilice).
3. Vsak igralec je na igrišču dolžan za seboj popravljati odtrgane dele travne ruše (divot-e) in jih postaviti nazaj na odtrgani del.
4. Po vsaki uporabi bunkerja, je igralec dolžan poravnati površino peščene ovire in vrniti grablje na svoje mesto.
5. Kamni v bunkerju so premične zapreke in se smejo odstraniti (pravilo 15.1).
6. Namakalni sistem, odvodne ceni, table na udarjališčih, mlada drevesa, označena s količkom, vse poti na igrišču, notranje
varovalne ograje na igrišču, sledovi  gradbenih  del  in sledi vozil (traktor, kosilnica), so nepremične zapreke. Igralec lahko pri
njih v skladu s pravilom 16.1 izkoristi olajšavo brez kazni.
7. Žogica, zarita v lastno luknjo (pitch mark) na nizko pokošenem igrišču, se sme dvigniti iz udrtine, očistiti in položiti nazaj na
mesto, kjer je ležala (pravilo 16.3).
8. Beli količki označujejo območje zunaj igrišča (pravilo 18.2).
9. Rumeni količki označujejo rumeno območje s kaznijo (pravilo 17.1).
10. Rdeči količki označujejo rdeče območje s kaznijo (pravilo 17.1).
11. Modri količki označujejo igrišče v popravilu (pravilo 16.1).
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NAVODILA ZA UPORABO GOLF AVTOMOBILA – CLUB CAR

1. Ob najemu avtomobilčka mora igralec upoštevati pravila za njegovo uporabo.
2. Uporaba golf avtomobila je na lastno odgovornost.
3. Vozi se lahko izključno po poteh in ledinah.
4. Prepovedano je voziti po zelenicah.
5. Potrebno je upoštevati vse usmerjevalne table na igrišču.
6. Uporabniki so dolžni spoštovati dnevna navodila za uporabo golf avtomobilov, ki so objavljena na oglasnih deskah ali jih
posreduje osebje.
7. Vozilo smejo voziti samo osebe z veljavnim vozniškim dovoljenjem.
8. Vozilo smejo voziti samo osebe starejše od 18 let.
9. Vozilo ne nudi zaščite pred letečimi golf žogicami in palicami.
10. Vozilo ne nudi zaščite pred udarom strele. Če vas med vožnjo ujame nevihta, nemudoma poiščite zavetje v skladu z varnostnimi navodili za situacijo v  kateri se nahajate.
11. Ne prestavljajte menjalne ročice med vožnjo. Da bi se izognili poškodbam na vozilu in na potnikih prestavljajte, le ko vozilo miruje.
12. V primeru, ko želimo aktivirati parkirno zavoro, moramo močno pritisniti  na zavorno stopalko, da se zaskoči. Parkirna zavora
samodejno popusti ob pritisku na stopalko za plin ali ob pritisku na zavorno stopalko.
13. Kadar ustavite vozilo na neravnem terenu, vedno uporabite parkirno zavoro.
14. Vozilo je namenjeno prevozu največ dveh oseb.
15. Ne puščajte otrok samih v vozilu.
16. Vozilo upravljajte izključno iz voznikovega sedeža.
17. Ne nagibajte se iz vozila.
18. Med vožnjo naj ima voznik vedno obe roki na volanskem obroču. Sovoznik naj se med vožnjo drži za držala.
19. Kadar spreminjate smer vožnje prilagodite hitrost, da se vozilo ne prevrne.
20. Po klančinah se peljite ravno po vertikalni liniji, da zmanjšate možnost zdrsa in prevrnitve.
21. Ne vozite po klančinah katerih naklon je večji od 20%.
22. Izogibajte se naglih speljevanj in zaustavljanj ter grobih sprememb smeri vožnje, zaradi možnosti poškodb potnikov, vozila
in igrišča.
23. Pri vožnji navzdol ne prestavljajte prestavne ročice iz položaja f (forward).
24. Ob vožnji po mokri podlagi ali po težavnem terenu, vedno prilagodite hitrost vožnje.
25. Ključ lahko izvlečete samo takrat, ko je obrnjen v položaj off.
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UPOŠTEVANJE NAVODIL IN UKREPI

1. Vsi igralci morajo upoštevati red, pravila in navodila, ki jih postavi vodstvo golf igrišča Golf Grad Otočec.

2. Vesten in dober igralec opozarja druge igralce in goste, naj spoštujejo pravila in pravilnik o uporabi golf igrišča.

3. Predloge, konstruktivne kritike in nasvete, lahko igralci posredujejo vodstvu igrišča v pisni obliki ali po elektronski pošti na
golf.otocec@ terme-krka.si.

4. V primeru, da se kritike, nasveti in predlogi pojavljajo brez vedenja vodstva igrišča, se le te smatrajo kot zlonamerne in
brezpredmetne.

5. Igrišče z vsemi storitvami uporabljate na lastno odgovornost. V primeru povzročene škode na golf igrišču Otočec, je podjetje
upravičeno terjati celotno povračilo škode s strani povzročitelja.

6. Igralci so dolžni povečevati ugled igrišča ter vestno skrbeti za samo igrišče.

7. Pristojno osebje igrišča ima diskrecijsko pravico izreka navodil in ukrepov na igrišču. Neupoštevanje njihovih navodil
pomeni hujšo kršitev pravil igrišča. Ob neupoštevanju opozorila bo igralec moral igrišče zapustiti, hkrati pa bo kaznovan s
prepovedjo igre na dan ugotovljene kršitve. Kršitev bo skladno s pravilnikom o obravnavanju kršitev zabeležena v evidenci
kršitev. Večkratno ugotovljena kršitev (tudi druge dni igranja) lahko pomeni izrek najstrožjega ukrepa, prepoved vstopa na
igrišče.

8. Pridružujemo si pravico, da imetniku letne karte v primeru neupoštevanja pravil prvič izrečemo opomin, ob drugem
opominu pa odvzamemo letno karto s sorazmernim denarnim povračilom.
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