TEKMOVALNA PRAVILA
Preberite razpis za tekmovanje in se pravočasno prijavite:
 Prosimo vas, da preberete razpis in se pravočasno prijavite.
 Če je poleg razpisa prijavnica, vas prosimo, da se prijavite s prijavnico. Prijave sprejemamo po epošti, faksu …
Preverite svoj startni čas:
 Na dan pred turnirjem, po 12.00 uri, preverite svoj startni čas.
Bodite pripravljeni na igro:
 Imeti morate dovoljenje za igranje, poznati morate pravila golfa, etiketo golfa in se seznaniti z
lokalnimi in dnevnimi lokalnimi pravili.


Pri udarjališču začetne luknje:
 Tam bodite vsaj 5 minut pred startnim časom (zaporedni ali vzporedni start)
 Tam bodite vsaj 30 minut pred startnim časom (start na znak)
 Preverite števno kartico, lokalna pravila, tekmovalna pravila, etiketo ...
 Izmenjajte števno kartico s partnerjem, ki bo vaš zapisovalec
 Označite žogico, sporočite naziv, številko žogice in njeno oznako
 Bodite pripravljeni za izvedbo udarca (največ 40 sekund)
 Sledite navodilom starterja (starter ima možnost sestavljati, dopolnjevati igralne
skupine ...)

Hitrost igre:
Igralec je dolžan igrati brez zastojev in v skladu z določenim časom (3,5 ure).
Skupina igralcev zamuja:
 če ne drži stika s predhodno skupino igralcev (varnostna razdalja - izven dosega žogice!).
Čas za izvedbo udarca:
Igralec, ki pride do svoje golfske žogice in je na vrsti za udarjanje, mora žogico udariti v 40 sekundah.
Tudi na zelenici je čas za izvedbo udarca 40 sekund in začne teči, ko igralec markira, dvigne, čisti
žogico, popravi svoj odtis žogice in odstrani premakljive ovire na liniji udarca.
Vodstvo igrišča ali tekmovanja ima vedno pravico posredovati, če skupina igralcev ne igra v
okviru časovnih razporedov; ukrepi - opomin, kazenski točki (seštevna igra), izguba luknje (igra
na luknje) in prenehanje igranja … glej hitrost igre.

Ukrepi za hitrejše igranje:
 Preglejte časovni razpored igranja in se ga držite.
 Če ne držite stika s skupino pred seboj:
 Povečajte hitrost hoje med udarci.
 Načrtujte udarec, ko se bližate žogici.
 Izvedite udarec brez nepotrebnih zastojev.
 Ko pridete do žogice, preverite njeno lego, izberite palico in udarite brez nepotrebnih
zastojev.
 Od časa, ko ste izbrali palico, do udarca, naj ne mine več kot 40 sekund.
 Če niste pripravljeni na udarec, naj sledi dogovor ali »Ready golf«.
 Ko pri igri stableford ne morete več osvojiti točke, prekinite igro in asistirajte soigralcem.
Na igrišču:
 Popravljajte odtrgane travne ruše (divote).
 Če divot ni v enem delu, da bi ga lahko popravili:
o S podplatom čevlja poravnajte robove luknje, ki ste jo napravili.
 V peščeno oviro s seboj prinesite grablje in pograbite pesek proti robu bunkerja.
o Ne hodite po robu peščene ovire.
o Po udarcu takoj pograbite za seboj.
o Grablje pustite na zunanji strani peščene ovire, v smeri igranja.
 Popravljajte udarnine na zelenicah.
 Uporabite vilčke in udarnino popravite tako, da robove po vbodu vilčk porivate proti sredini
udarnine; ne dvigujte sredine udarnine. Ne potrgajte trave oz. njenih korenin! Zaključite tako,
da udarnino poravnate s patrom ali podplatom golfskega čevlja.
 Popravljanje udarnin na liniji udarca je dovoljeno, ne smete pa popravljati škode od čevljev. Ko
odigrate, popravite tudi škodo od čevljev.
Na udarjališču:
 Poskusni udarci na udarjališču niso dovoljeni.
 Z golfskim vozilom (uporaba je dovoljena le če imate ustrezno zdravniško spričevalo) ali
vlečnim vozičkom ne vozite po udarjališču.
Na zelenici:
 Vlečni voziček ali golfsko vozilo pustite med zelenico in naslednjim udarjališčem.
 Ne stopajte na linije patanja partnerjev.
 Brez kazni lahko odstranite pesek in nesprijeto zemljo na zelenici.
Če vaša žogica ni najbolj oddaljena od luknje, jo markirajte.







Ne stojte na mestu, kjer bi lahko motili partnerja in se ne premikajte med izvedbo njegovega
udarca. Bodite tiho, ko patajo vaši partnerji.
Če vas partnerji zaprosijo za markiranje luknje, glejte, da ne boste stali na kateri koli liniji
patanja.
Zastavico odložite po možnosti izven zelenice. Ne mečite zastavice po zelenici!
Zastavico praviloma vrne v luknjo tisti, ki je prvi zadel luknjo.
Po patanju nemudoma zapustite zelenico.
Rezultat vpišite ob naslednjem udarjališču.

Razno:
 Če ste udarili žogico v visoko travo ali gozd in niste sigurni, da jo boste našli, igrajte
provizorično žogico.
 Izgubljeno žogico lahko iščete največ 3 minute.
 Žogica je izven igrišča – igrajte še eno žogico.
 Žogica je v biotopu – iskanje ni dovoljeno
 Varnost: ne udarjajte, če lahko zadanete igralce ali obiskovalce v dosegu žogice pred vami, na
igrišču ali ob njem. Vedno, ko lahko udarjena žogica zadane kogarkoli, opozorite na zgrešen
udarec z glasnim klicem "FORE (for)"
 Izlivi jeze, kričanje ali metanje palic ni sprejemljivo.
 Če je turnir na 18 lukenj in se po 9 luknjah ustavite, pazite, da boste na udarjališču 10. luknje
pravočasno.
 Vsak golfist mora imeti svoj set palic in svojo torbo za palice.
 Samo dva golfista (voznik mora biti starejši od 18 let) se lahko vozita na golfskem vozilu za
prevoz dveh oseb, če imata ustrezno zdravniško spričevalo.
 Golfsko vozilo vozite v primerni razdalji od udarjališč, peščenih ovir, ostalih ovir, zelenic,
predzelenic in po cestah, kjer je tako določeno (luknje 2, 3, 4).
 Igralci igrajo na lastno odgovornost.
Prosimo vas, da nas vedno, ko potrebujete pomoč, asistenco ali če ste opazili kršitve in
nepravilnosti na igrišču, pokličete po telefonu. Hvala. Potrudili se bomo, da bomo v najkrajšem
možnem času reagirali.
Obutev in obleka
Nosite primerno golfsko obleko in obutev, tako na igrišču kot tudi na vadišču.
Moški
Dovoljeno
 Majice ali srajce z ovratnikom, za hlačami s pasom, dolge hlače, hlače do kolen
 Golfski čevlji z gumijastimi podstavki, z nogavicami
Ni dovoljeno
 Jeans, kratke hlače, T-majice
 Tekaški čevlji, golfski čevlji z železnimi podstavki, brez nogavic
Ženske
Dovoljeno
 Hlače in krila do kolen, dolge hlače, majice z ovratnikom
 Golfski čevlji z gumijastimi podstavki, z nogavicami
Ni dovoljeno
 Mini krila, jeans
 Tekaški čevlji, golfski čevlji z železnimi podstavki, brez nogavic

Upoštevanje navodil osebja
Igralec je dolžan upoštevati navodila osebja.
Ukrepi: kršitev pravil, etikete in obvestil
 1. kršitev: opomin
 2. kršitev: prepoved igranja
Caddie:
Igralec je dolžan prijaviti svojega spremljevalca starterju pred tekmovanjem.

Laserski merilci razdalj:
Dovoljeni so izključno merilci linearnih razdalj.

Uporaba mobilnih telefonov:
Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena.
Golfska vozila:
Uporaba vozil ni dovoljena oz. je dovoljena igralcem, ki imajo ustrezno zdravniško potrdilo.
Pravica do sprememb:
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev razpisa.

Forecaddie
Asistenca igralcem pri iskanju žogic.
Forecaddie - znaki z rokama

Navpično iztegnjena roka - lahko nadaljujete z igro.

Prekrižanje spuščenih rok (3x) - žogice nisem videl, udarite provizorično žogico.

Vodoravno iztegnejena roka proti outu - žogica je izven igrišča (OB). Udarite
drugo žogico.

Igralec – znak z rokama

Prekrižanje navpično dvignjenih rok (3x). Pokličite prosim sodnika oz. člana tekmovalne
komisije.

