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1. IGRANJE NA GOLF IGRIŠČU OTOČEC
1.1 Igralec mora imeti "dovoljenje za igro" in urejeno članstvo v enem izmed priznanih
klubov s strani nacionalne golf zveze, ki je članica EGA.
1.2 Igralec, ki želi igrati, mora imeti kupljeno letno karto ali igralnino (green fee). Pred igro
mora vsak igralec rezervirati štartni čas in se zglasiti na recepciji igrišča, kjer bo prevzel
green fee kartico. To kartico mora vsak igralec pred igro obesiti na vidno mesto na svoji
golf torbi tako, da jo bo lahko starter ali kontrolor takoj opazil.
1.3 Igralec je dolžan poznati in spoštovati vsa pravila in etiketo v skladu s pravili golfa
2016 – 2019 izdanimi s strani R & A Rules Limited.
1.4 Igralci, ki nameravajo iti na igrišče, morajo predhodno preveriti na recepciji vse
informacije glede stanja na igrišču ter startnih časov.
1.5 Igralci, ki bodo želeli imeti spremstvo med igro golfa (prijatelji, otroci, družine, itd.)
morajo o tem obvestiti recepcijo igrišča pred začetkom igranja in poskrbeti za pravilno
obnašanje spremstva na samem igrišču v skladu z golfsko etiketo.
1.6 Prepovedano je igranje z več kot eno žogico. Izjema je le, kadar se uporabi provizorična
žogica.
1.7 Vedno se igra luknje po zaporedju, preskakovanje lukenj ni dovoljeno.
1.8 Največje število igralcev v skupini je 4.
1.9 Vsak igralec mora imeti svojo golfsko opremo. Izposojanje palic od soigralcev med igro
ni dovoljeno.
1.10 Z golf avtomobilčkom ali vozičkom je prepovedano prečkanje med zelenico in
bunkerjem. Upoštevati je potrebno vse usmerjevalne table na igrišču in pravila za
vožnjo z avtomobilčkom. Vožnja po predzelenici ni dovoljena. Uporabniki so dolžni
spoštovati dnevna navodila osebja za uporabo golf avtomobilčkov, ki so objavljena tudi
na oglasnih deskah. Območja, na katera ni dovoljeno, so lahko vizualno dodatno
označena z vrvjo.
1.11 Vsak igralec mora po vsaki uporabi bunkerja pograbiti pesek za seboj in vrniti grablje
na svoje mesto. Tako bodo imeli vsi igralci enake pogoje za igro.
1.12 Vsak igralec mora za seboj popraviti divot (kos trave) na mesto, kjer ga je naredil.
1.13 Vsak igralec mora za seboj popraviti vdolbine na zelenicah, ki jih je povzročil s svojo
žogico.
1.14 Pri spuščanju in rokovanju z zastavicami na zelenicah je potrebno ravnati z največjo
skrbnostjo, da se ne povzroči kakršnakoli škoda na zelenicah. Prosto spuščanje zastavic
ni dopustno.
1.15 Žogico se iz luknje na zelenicah vedno pobira pazljivo z roko, da se ne poškoduje roba
luknje.
1.16 Imetniki letnih kart lahko rezervirajo štartni čas največ 7 dni v naprej.
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2. UPORABA VADIŠČA NA GOLF IGRIŠČU OTOČEC
2.1 Spoštujte vadišče in upoštevajte obveščevalne napise in navodila osebja igrišča.
2.2 Udarjanje žogic zahteva koncentracijo, zato spoštujte etiketo in ne motite ostalih
igralcev s povzročanjem hrupa in govorjenjem. Če morate opraviti tel. klic to naredite
izven območja za vadbo, tako da ne motite ostalih igralcev.
2.3 Vadišče uporabljate na svojo lastno odgovornost.
2.4 Učenje je dovoljeno izključno učiteljem športnega centra Golf Grad Otočec oz. po
predhodnem dogovoru in odobritvi vodstva golf igrišča tudi ostalim učiteljem.
2.5 V nobenem primeru ni dovoljeno s seboj odnašati žogice za vadbo.
2.6 Pri poskusnih zamahih ne delajte divotov.
2.7 Otroci do 12 let morajo vaditi pod nadzorom odrasle osebe.
2.8 Na »putting greenu« je dovoljeno izključno in samo patanje.
2.9 Hoja oz. postavitev pri patanju ne sme poškodovati trave in območja, kjer se nahaja
luknja.
2.10 Na »chipping green« je dovoljeno čipanje iz razdalje do 30 m.
2.11 Pri čipanju se ne sme povzročati nerazumne škode in divotov.
2.12 Po uporabi bunkerja ga je potrebno za seboj pograbiti.
2.13 V primeru poškodb od žogic na »greenu«, jih je potrebno popraviti.
2.14 Pobiranje že udarjenih žogic na območju za vadbo dolgih udarcev je nevarno in
prepovedano.
3. VARNOST NA GOLF IGRIŠČU OTOČEC
3.1 Igralci na luknjah PAR 3 lahko pričnejo z igro, ko se igralci prejšnje skupine umaknejo
z zelenice.
3.2 Na luknjah PAR 4 in 5 igralci ne smejo nadaljevati igre, dokler se igralci v predhodni
skupini nahajajo v dosegu žogice. Šele, ko so povsem prepričani o zadostnem razmiku,
nadaljujejo z igro. To velja tudi za luknje, na katerih se mesto pristanka žogice ne vidi.
3.3 Vsi igralci naj se vedno nahajajo za linijo igralca, ki je na vrsti za udarec žogice.
3.4 V primeru, da žogica nekontrolirano leti proti ostalim igralcem ali drugim osebam, ki se
nahajajo na igrišču oz. je ni bilo videti, kam leti, mora igralec, ki je žogico udaril,
glasno zavpiti »FOR!«.
3.5 Ne igrajte v primeru nevarnosti udara strele.
3.6 Igrišče z vsemi storitvami uporabljate in igrate na svojo lastno odgovornost. Igralci so
sami odgovorni za poškodbe, ki jih povzročijo na golf igrišču Otočec.
4. SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ NA GOLF IGRIŠČU OTOČEC
Splošni pogoji tekmovanj veljajo tako za vsa tekmovanja v organizaciji golf igrišča
OTOČEC, kot za vsa druga tekmovanja, za katera je igrišče pristojno brez izjem. Za
tekmovanja v organizaciji GZS je pristojna GZS.
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Tekmovanja na golf igrišču OTOČEC
Tekmovanja v organizaciji golf igrišča OTOČEC
Klubska tekmovanja, organizirana na golf igrišču OTOČEC
Sponzorski turnirji
Pogoji igre – tekmovanja bodo izvedena v skladu s:
Pravili golfa in amaterskega statusa, odobrenimi s strani R & A Rules Limited.
Lokalnimi pravili igrišča na katerem se igra, v skladu s Pravili golfa in odobrena s
strani tekmovalne komisije.
Pravili EGA handicap sistema.
Tekmovalnimi in ostalimi pogoji, ki bodo objavljena v razpisih za posamezen turnir.
Oblika igre
Vrsta in način tekmovanja sta določena v razpisu za posamezen turnir.
Pravica nastopa
Igralci in igralke, ki so člani GZS, z urejenim članstvom za tekoče leto, razen če je v
razpisu določeno drugače.
Igralec/igralka mora imeti »EGA exact handicap«
V tekmovalnem letu lahko igralec/igralka nastopa samo za klub pri katerem je
prijavljen kot A član.
Tuji igralci lahko nastopajo na tekmovanjih kot gosti ali imajo svoj hcp voden s strani
GZS. V primeru, da nastopajo kot gosti morajo imeti veljaven exact hcp za tekoče
leto.
Igralci oz. igralke morajo imeti status amaterja oz. amaterke, razen če ni z razpisom za
posamezno tekmovanje drugače določeno.
Za posamezna tekmovanja je lahko sprejeta tudi starostna ali hcp omejitev.
Prijava na tekmovanje
Rok prijave in način sta določena v razpisu za posamezno tekmovanje. Vsi
igralci/igralke morajo biti seznanjeni s splošnimi pogoji tekmovanj na golf igrišču
OTOČEC.
V primeru omejitev prijav imajo igralci in igralke po vrstnem redu prijav prednost pri
upoštevanju prijav, v kolikor ni drugače določeno z razpisom za posamezno
tekmovanje.
Golf igrišče OTOČEC si pridružuje pravico, da zaradi kakršnihkoli razlogov spremeni
termin in pogoje tekmovanja brez predhodne objave.
Tekmovalec/tekmovalka, ki se ni pravočasno odjavil/a se šteje kot aktivni udeleženec
tekmovanja. V kolikor se tekmovalec/tekmovalka ne pojavi na startu kot je objavljeno
v startni listi, stopi v veljavo pravilo 6-3a, v skladu z aktualno izdajo R&A Pravil
golfa in amaterskega statusa.
V primeru, da se igralec prijavi na turnir ter plača kotizacijo in GF, ne pride pa na
turnir in se ne odjavi v predpisanem roku, nima pravice do povračila stroškov .
Vodstvo golf igrišča OTOČEC si iz kakršnikoli razlogov pridružuje zavrniti prijavo na
tekmovanje.
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4.5.7 Vodstvo golf igrišča OTOČEC si pridružuje pravico omogočiti posamezniku nastop
izven razpisnih pogojev ali omejitev.
4.6 Registracija
4.6.1 Vsak tekmovalec/tekmovalka se mora na dan tekmovanja oz. najkasneje 30 min pred
startom osebno javiti in opraviti vse potrebne formalnosti v zvezi z registracijo na
recepciji golf igrišča OTOČEC in tako potrditi udeležbo na tekmovanju.
4.7 Tekmovalna komisija
4.7.1 Tekmovalna komisija je najvišji organ posameznega tekmovanja in je določena v
razpisnih pogojih za posamezno tekmovanje.
4.7.2 V tekmovalni komisiji so vodja tekmovanja, predstavnik igrišča in licencirani sodnik
golfa s strani GZS.
4.7.3 Tekmovalna komisija si pridružuje pravico do sprememb razpisnih pogojev za
posamezno tekmovanje brez predhodne objave.
4.8 Pogoji
4.8.1 Seznam dovoljenih glav drajverjev (pravilo 4-1a)
Vsak drajver, ki ga igralec nosi, mora imeti glavo, razpoznavno po modelu in nagibu,
ki je na veljavnem seznamu ustreznih glav drajverjev, izdanem s strani R & A.
Kazen za kršitev pravila : pravila Dodatek I, del C, 1a
4.8.2 Seznam dovoljenih žogic (pravilo 5-1)
Žogica, s katero igralec igra, mora biti na veljavnem seznamu ustreznih žogic za golf,
izdanem s strani R & A Rules Limited.
Kazen za kršitev pravila: Diskvalifikacija
4.8.3 Časovni razpored startov (pravilo 6-3a)
V primeru zamujanja igralca na start se upošteva pravilo 6-3a v skladu z pravili s
strani R & A Rules Limited.
4.8.4 Hitrost igranja (pravilo 6-7)
Golf igrišče OTOČEC je sprejelo smernice za hitrost igranja, da bi s tem pomagalo
preprečiti počasno igro v skladu z opozorilom 2 k pravilom 6-7.
Prva skupina, in vse naslednje po časovnem intervalu starta, ki bodo prekoračile
skupen dovoljen čas igranja, bodo obravnavane kot skupine »izven pozicije« in bodo
kot take podvržene časovni kontroli.
Merjenje časa se bo začelo po tem, ko je igralec imel dovolj časa za dostop do žogice,
je na vrsti in lahko nemoteno prične z izvajanjem udarca oz. ko bo sodnik presodil, da
je igralec imel za to na voljo dovolj časa.
Čas za gledanje linije igranja/patanja, ki ga igralec porabi po tem, ko je na vrsti, se
šteje v čas opravljanja naslednjega udarca.
Kazni za kršitve:

prva prekoračitev: Igralec bo ustno opozorjen, da bo v primeru ponavljajoče
prekoračitve kaznovan.

druga prekoračitev: en kazenski udarec (seštevna igra), izgubljena luknja (match
play).
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tretja prekoračitev: dva kazenska udarca (seštevna igra), izgubljena luknja (match
play).

četrta prekoračitev: Diskvalifikacija.
OPOZORILO:
- ni nujno, da so igralci opozorjeni, da so pod časovnim nadzorom
- časovni nadzor igralcev se začne, ko sodnik presodi, da je igralec na vrsti.
Trening ( pravilo 7-1)
Pred igranjem kroga ali podaljška tekmovalec ne sme vaditi na tekmovalnem igrišču.
Kazen za kršitev pravila 7-1b - Diskvalifikacija
Prekinitev igre zaradi nevarnih okoliščin (pravilo 6-8b)
Zvočni signali za prekinitev igre zaradi nevarnih okoliščin:

En daljši znak sirene – takojšnja prekinitev igre

Dva kratka znaka sirene, ponovljena – nadaljevanje igre

Ali drugače, če je objavljeno pred začetkom tekmovanja
Caddy (pravilo 6-4)
Igralcu lahko pomaga caddy, vendar je istočasno dovoljen samo en caddy.
Uporaba električnih vozičkov in avtomobilčkov je dovoljena, razen če ni z
razpisom drugače določeno.
OPOZORILO:
- Tekmovalna komisija lahko v tekmovalnih pogojih (pravilo 33-1) prepove pomoč
caddy-ja ali omeji igralce pri njihovi izbiri.
Neodločen rezultat
Razen, če ni drugače določeno z razpisom za posamezno tekmovanje, o zmagovalcu
oz. vrstnem redu tekmovalcev odloča boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 1 oz. luknjah
10 – 18, nato 13 – 18, nato 16 – 18, nato 18. Če je rezultat še vedno enak, o
zmagovalcu odloča žreb. Tekmovalna komisija si pridružuje pravico prilagoditi način
odločitve zmagovalca v primeru enakega rezultata brez predhodne objave.
Uporaba elektronskih naprav
Igralec lahko pridobi informacijo o razdalji z uporabo naprave, ki meri samo razdaljo.
Če med igranjem kroga igralec uporablja napravo, ki je zasnovana za oceno in
merjenje drugih pogojev, ki lahko vplivajo na igro (npr. strmino, hitrost vetra,
temperaturo itd) potem krši pravilo 14-3 za kar je predvidena diskvalifikacija, ne glede
na to, če je dodatno funkcijo naprave tudi uporabljal ali ne.
Doping
Igralci ne smejo uživati nikakršnih substanc, ki bi povečevale njihovo učinkovitost.
Popis nedovoljenih substance izdaja WADA.
Igralci morajo spoštovati svetovni kodeks proti dopingu, ki ga je izdala WADA in
antidopinški pravilnik, ki ga je izdala SLOADO - Slovenska antidopinška
organizacija.
OPOZORILO:
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- Kazen za igralca, ki prekrši ta tekmovalni pogoj ali zavrne testiranje je
diskvalifikacija.
4.8.11 Spoštovanje etikete
Igralci morajo spoštovati vse smernice o načinu, po katerem se igra golf in so
obširneje objavljene v pravilih golfa v prvem poglavju v Pravilih golfa in pravilih
amaterskega statusa.
Kazni za kršitve nespoštovanje etikete:

prva kršitev: opozorilo

druga kršitev: prepoved nastopa na naslednjem tekmovanju

tretja kršitev: prepoved nastopa do konca tekmovalne sezone
- Kazen za prvo kršitev lahko izda sodnik ali kontrolor igre na igrišču
- Kazen za drugo in tretjo kršitev lahko poda samo tekmovalna komisija.
5. UPOŠTEVANJE NAVODIL OZIROMA REDA NA GOLF IGRIŠČU OTOČEC
5.1 Vsi igralci morajo upoštevati red in navodila osebja golf igrišča. Vesten golf igralec bi
moral opozarjati druge igralce in goste, naj spoštujejo navodila in pravilnik o uporabi
golf igrišča. S svojim zgledom, nasveti in tudi konstruktivnimi kritikami lahko
pomagajo igrišču pri njegovem izvajanju reda na igrišču.
5.2 V primeru, da imajo igralci kakršne koli predloge, konstruktivne kritike, nasvete, naj jih
posredujejo vodstvu igrišča.
5.3 V primeru, da se te kritike, predlogi in sugestije pojavljajo brez vedenja vodstva igrišča,
se le te obravnavajo kot zlonamerne in brezpredmetne.
5.4 Igralci so dolžni povečevati ugled igrišča, skrbeti za samo igrišče, upoštevati red in
pravila, ki jih postavi golf igrišče.
6. UKREPANJE V PRIMERU NESPOŠTOVANJA REDA NA GOLF IGRIŠČU
6.1 Golf igrišče OTOČEC bo v primeru nespoštovanja pravilnika o igranju na golf igrišču
OTOČEC ali nespoštovanje pravil golfa, izdanih s strani R & A Rules limited, ali
nespoštovanju osnovnega bontona in temeljno obče sprejetih vrednot, takega
posameznika najprej opozorilo. Če se bo nespoštovanje nadaljevalo oz. bo vodstvo Golf
Grad OTOČEC presodilo, da gre za hujšo kršitev, bo hkrati sprejelo ustrezne ukrepe. V
primeru nadaljevanja kršitev si vodstvo Golf Grad OTOČEC pridružuje pravico
odvzema dnevne igralne karte, in sicer brez pravice do povračila kupnine in pravico, da
kršitelju prepove igranje in zadrževanje na območju golf igrišča OTOČEC. Kršitelj si
lahko prisluži naziv »persona non grata«, s čimer vodstvo Golf Grad OTOČEC kršitelju
v bodoče igre golfa ne bo več omogočil.
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