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ŠOLSKO TEKMOVANJE 2021 

ŠOLSKO TEKMOVANJE  je tekmovanje v golfu za osnovnošolce in dijake, organizirano pod okriljem GZS.    
 
Da ne bi po nepotrebnem obremenjevali besedila v razpisih in pogojih tekmovanj GZS, so izrazi zapisani v moški slovnični obliki, 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Ko se besedilo nanaša na osebo je v tekstu uporabljeni spol v veljavi tako za ženske 
kot tudi za moške. 
 

1. TERMINI TEKMOVANJ 
 
Glej uradni koledar GZS, objavljen na golf portalu. 
 
* ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV SE LAHKO DATUMI IN KRAJ TEKMOVANJA MED LETOM SPREMENIJO! 
ČE BI PRIŠLO DO TAKE SITUACIJE BOMO TO OBJAVILI NA www.golfportal.si in klubske vodje tekmovanj o tem obvestili pisno, 
preko elektronske pošte.  
 

2. SPLOŠNI POGOJI 
 
Ob prvi prijavi na tekmovanje se mora tekmovalec odločiti, v kateri skupini bo tekmoval v sezoni 2021. Prehod med skupinami v 
tekoči sezoni ni mogoč.  
Sodelujejo  lahko vsi otroci  do 18. leta starosti, ki izpolnjujejo sledeče pogoje v posamezni grupi oziroma skupini: 
 
A) SKUPINE DEČKI 
 

SKUPINE LETNIK HENDIKEP UDARJALIŠČA 
MAX SKUPNA 

DOLŽINA 
9 LUKENJ 

ČLANSTVO 

U8 2013 in mlajši otroški HI 
do 54 

Prilagojena 
9 lukenj 1370 metrov GZS otroci 

U10 2012, 2011 otroški HI 
do 54 

Prilagojena 
9 lukenj  1740 metrov GZS otroci 

U12 2010, 2009 WHS HI 
0-54 

Rumena 
9 lukenj 

Glede na posamezno 
igrišče  Članstvo v klubu obvezno 

U18 
2008, 2007, 
2006, 2005, 
2004, 2003 

WHS HI 
12,4 -54 

Rumena 
9 lukenj 

Glede na posamezno 
igrišče Članstvo v klubu obvezno 

 
B) SKUPINE DEKLICE 

 

SKUPINE LETNIK HENDIKEP UDARJALIŠČA 
MAX SKUPNA 

DOLŽINA 
9 LUKENJ 

ČLANSTVO 

U8 2013 in mlajši Otroški HI   
do 54 

Prilagojena 
9 lukenj 1370 metrov GZS otroci 

U10 2012, 2011 Otroški HI   
do 54 

Prilagojena 
9 lukenj 1740 metrov GZS otroci 

U12 2010, 2009 SHS HI 
0-54 Rdeča – 9 lukenj Glede na posamezno 

igrišče Članstvo v klubu obvezno 

U18 
2008, 2007, 
2006, 2005, 
2004, 2003 

SHS HI 
12,4 -54 Rdeča – 9 lukenj Glede na posamezno 

igrišče Članstvo v klubu obvezno 
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2.1 Prijava za posamezno tekmovanje 
 
Rok prijav na posamezno tekmovanje bo določen z razpisom za posamezno tekmo, ki bo objavljen 5 dni prej na  
www.golfportal.si . Prijave se pošlje na elektronski naslov: tekmovanja@golfzveza-slovenije.si . 
 

2.2 Otroški hendikep HI 
 

• Otroški hendikep se uporabljala izključno na Šolskem tekmovanju, državnem prvenstvu do 10 let in ostalih otroških 
tekmovanjih do 10 let. 

• Namen otroškega hendikepa je preglednost napredovanja v sposobnostih igranja golfa skozi sezono. 
• Otroški hendikep je namenjen igranju s skrajšanih udarjališč.  
• Izračun popravka/spremembe hendikepa bo, po SHS hendikep sistemu, izračunan po vsaki tekmi in se ne prenaša v SHS 

HI, ko tekmovalec preide v višjo kategorijo (npr. iz U10 v U12). 
 

2.3 Način tekmovanja 
 
Seštevna igra.  
Tekmovalci morajo po 10 udarcih na luknji zapisati rezultat 10 in končati igro na tej luknji! 
 
Določene so omejitve dolžin za posamezne pare pri skrajšanih udarjališčih U8 in U10 in sicer: 

− par 3 do 100 m 
− par 4 do 100 - 200 m 
− par 5 do 200 - 270 m 

 
Vodja tekmovanja ima pravico prilagoditi dolžino luknje skladno s konfiguracijo terena, vendar ne za več kot 10%. 
 

2.4  Kediji 
 
Tekmovalni pogoji za kedije za Šolsko tekmovanje GZS.   
 
Tekmovalci do dopolnjenega 14. leta: 
 

- mora jih spremljati polnoleten kedi. Če starši ne želijo, da spremlja otroka kedi, morajo podpisati pri vodji tekmovanja 
ustrezno izjavo. 

 
Tekmovalci nad dopolnjenim 14. letom:  
 

- kediji niso obvezni. 
 
Ostale zahteve, ki jih morajo spoštovati kediji, ki spremljajo tekmovalce: 

- tekmovalec sme imeti le enega kedija; 
- kediji ne smejo stati na liniji pata in igranja, blizu nje ali za njo med opravljanjem udarca; 
- kediji lahko nosijo ali vlečejo tekmovalčevo opremo; 
- kediji lahko pomagajo iskati tekmovalčevo žogico; 
- kediji lahko tekmovalcu svetujejo; 
- kediji med igro ne smejo uporabljati avta ali z njim voziti tekmovalčeve opreme. 

 
Kediji morajo spoštovati pravila golfa, za kršitve so kaznovani igralci. Kediji na igrišču ne smejo, čeprav dobronamerno, motiti 
ostalih tekmovalcev ali se kakorkoli drugače nespodobno vesti. Če se to zgodi, je potrebno podati pisno pritožbo vodji 
tekmovanja, ki bo, če je pritožba upravičena, ukrepal na sledeč način: 
 
- ena kršitev: opomin; 
- dve kršitvi: prepoved nastopa na naslednjem tekmovanju; 
- tri kršitve: prijava na disciplinsko komisijo GZS (le-ta sprejme končno odločitev). 
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3. SISTEM TEKMOVANJA 
 

3.1 Točkovanje 
 
Tekmovanje je sestavljeno iz 11 tekem. Za končni rezultat štejejo rezultati najboljših 6 tekem* (*omejitev pomeni, da je 
minimalna udeležba, ki je potrebna za uvrstitev na končno lestvico, je šest tekem). 
Posamezna tekma se točkuje v skladu s sistemom točkovanja GZS podanih v Splošnih pogojih tekmovanj GZS 2021 točka 11. 
 

3.2 Končna razvrstitev 
 
Skupno točkovanje in končna uvrstitev  je po določilih  sistemom točkovanja GZS podanih v Splošnih pogojih tekmovanj GZS 
2021 točka 11. 
 

3.3 Pravila igre 
 
Igra se po Pravilih golf R&A in USGA 2019,  z upoštevanjem lokalnih pravil ter Pravil Svetovnega hendikep sistema (SHS). 
 

3.4 Tekmovalna komisija 
 
Tekmovalna komisija GZS in tekmovalna komisija določena z razpisom za posamezno tekmovanje.  
 

3.5 Disciplinska določila 
 
Vključeni mobiteli med tekmo so strogo prepovedani – kršitev določila je diskvalifikacija. Za vse tekmovalce in kedije na Šolskem 
tekmovanju 2021 velja določilo, da je prepovedano kajenje in uživanje alkoholnih pijač na igrišču in vadbišču.  
Kršitve tega določila se kaznuje s prepovedjo igranja na naslednjem turnirju Šolskega tekmovanja, grobe kršitve tega določila pa 
z izključitvijo iz tekmovanja konca sezone. 
 

4. PRIZNANJA 
 

4.1 Posamezno tekmovanje 
 
Na posamezni tekmi se zmagovalcem v seštevni igri podelijo medalje po posameznih starostnih skupinah:  
 
- deklice:  1., 2., 3. mesto - medalja; 4. in 5. mesto - praktična nagrada 
- dečki:   1., 2., 3.  mesto - medalja; 4. in 5. mesto - praktična nagrada 
 
*Medalje se podelijo samo v primeru, če v posamezni skupini nastopajo trije (3) tekmovalci!  
 
 

4.2 Skupen rezultat 
 
Skupni rezultat da prvaka ŠOLSKEGA TEKMOVANJA  za leto 2021 v posameznih starostnih skupinah ločeno za dečke in deklice.  
Podelijo se tudi priznanja za 2., 3., 4. in 5.  mesto  v posameznih starostnih skupinah ločeno za dečke in deklice. Priznanja se 
podelijo po programu GZS, o katerem bodo tekmovalci/tekmovalke pravočasno pisno obveščeni.  
 
  
 

mailto:golfzveza@golfzveza-slovenije.si

	2. SPLOŠNI POGOJI
	2.3 Način tekmovanja
	3. SISTEM TEKMOVANJA
	3.1 Točkovanje
	3.2 Končna razvrstitev
	3.3 Pravila igre
	3.4 Tekmovalna komisija
	3.5 Disciplinska določila

	4. PRIZNANJA

