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SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ GZS 
Splošni pogoji tekmovanj veljajo za vsa uradna tekmovanja Golf zveze Slovenije v letu 2017, brez izjem. 
 

1. POGOJI IGRE 
 
Vsa uradna tekmovanja GZS bodo izpeljana v skladu: 
 
i.) s Pravili golfa in amaterskega statusa, ki so odobrena s strani R & A Rules Limited (izdaja 2016 – 

2019). 
ii.) z lokalnimi pravili vsakokratnega golf igrišča, ki so v skladu s Pravili golfa in določili Lokalnih pravil 

GZS 2017, ter so odobrena s strani tekmovalne komisije GZS 
iii.) s pravili EGA Handicap sistema 2016 – 2019 
iv.) s pogoji, ki so navedeni v razpisu za posamezno tekmovanje 

 
2. OBLIKA TEKMOVANJA 
  
Oblika in način igre, sta določena z razpisom za serijo tekmovanj in posamezno tekmovanje.  

 
3. PRAVICA DO UDELEŽBE NA TEKMOVANJIH 

 
Pravico do udeležbe na seriji tekmovanj in posamezni tekmi imajo: 
 
i.) člani in članice kluba, ki je član GZS, z urejenim članstvom za leto 2017 (aktiven A član)*  in, ki so 

registrirani igralci posameznega kluba pri GZS za tekmovalno sezono 2016; izjema je Šolski pokal. 
ii.) registriran tekmovalec/tekmovalka mora imeti EGA HCP do 36; izjema je Šolski pokal. 
iii.) v registracijskem obdobju od 1.1. 2017 do 31.12.2017 lahko igralec/igralka nastopa samo za klub, 

ki ga/jo je registriral. V tem obdobju igralec/igralka ne more kot registriran igralec/igralka 
prestopiti v drug klub; določilo velja za vsa pokalna tekmovanja in državna prvenstva; 

iv.) tuji državljani lahko nastopajo za posamezni klub, če so stalni ali začasni rezidenti v Sloveniji; 
v.) tuji državljani, ki nastopajo, morajo imeti priznan EGA HCP, ki je predpisan za posamezno 

tekmovanje ali serijo tekmovanj; 
vi.) tuji državljani, ki želijo nastopati, morajo imeti status amaterja; 
vii.) za serijo tekmovanj ali za posamezno tekmovanje je lahko v razpisnih pogojih podana starostna 

omejitev; 
viii.) na mednarodnih državnih prvenstvih lahko nastopajo tekmovalci, ki so člani kluba, ki je član 

nacionalne golf zveze, ki je priznana s strani EGA ali IGF. 
 

* »B člani« lahko tekmujejo, če so registrirani tekmovalci/tekmovalke za »B klub« in z urejenim »A članstvom« 
in seveda urejenim »B članstvom« (aktiven »B član« - naročena članska izkaznica tudi za »B članstvo« v 2017). 
 
5. PRIJAVA NA SERIJO TEKMOVANJ ALI POSAMEZNO TEKMOVANJE 
 
5.1. Prijava na serijo tekmovanj 
 
Rok prijav za klube v pokalnih tekmovanjih je določen s posameznim razpisom. Kasnejših prijav ekip se ne 
upošteva. V tekoči sezoni lahko za posamezno serijo tekmovanj tekmovalec/tekmovalka nastopa samo za en 
golf klub (registriran tekmovalec/tekmovalka). 
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Za vsako klubsko ekipo mora biti prijavljen vodja (kapetan), ki mora obvezno izpolniti vse zahtevane podatke na 
prijavnici. 
 
Vodja ekipe je zadolžen in odgovoren, da so vsi člani ekipe posameznega kluba seznanjeni s splošnimi 
tekmovalnimi pogoji za sezono 2017. 
 
Upoštevale se bodo samo prijave, ki izpolnjujejo pogoje iz posameznega razpisa in so bile poslane pravočasno 
na GZS. Prijav, ki bodo nepopolne ali bodo prispele kasneje od določenega datuma, se avtomatsko in brez 
opozorila NE bo upoštevalo. 
 
5.2. Prijava na posamezno tekmovanje 
 
Rok prijav za posamezno tekmo iz serije tekmovanj in na državna prvenstva je določen z razpisom za 
posamezno tekmovanje. Za individualna tekmovanja velja, da je tekmovalec/tekmovalka seznanjena s pogoji 
tekmovanja, ko se uradno prijavi za to tekmovanje.  
 
GOLF ZVEZA SLOVENIJE SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZARADI OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN SPREMENI TERMIN ZA 
POSAMEZNO TEKMOVANJE. 
 
 
6. ODJAVA 
 
Vse odjave morajo biti sporočene do roka v pisni obliki po e-pošti ali faksu na GZS. V kolikor s posameznim 
razpisom ni drugače določeno, je rok za odjavo 24 ur pred začetkom tekmovanja. Zakasnelih odjav ne bomo 
upoštevali. Odjave na recepciji posameznega igrišča se ne upoštevajo. Tekmovalec/tekmovalka, ki odjave ni 
podal pravočasno, se smatra, da je aktivni udeleženec tekmovanja. V kolikor se tekmovalec/tekmovalka ne 
pojavi na štartu v času, ki mu/ji je določen s štartno listo, je po preteku petih (5) minut avtomatsko 
diskvalificiran in se ga/jo tako vodi v rezultatih tekmovanja.  
 
V primerih, ko je to določeno z razpisom, je tekmovalec/tekmovalka kaznovan z odvzemom 100 točk, oziroma 
vpisom negativnih 100 točk za posamezno serijo tekmovanj. Če pa je član prijavljene ekipe, se 100 točk 
odvzame, oziroma se vpiše 100 negativnih točk tudi njegovi/njeni ekipi.  
 
 
7. REGISTRACIJA 
 
Vsak tekmovalec /tekmovalka se mora na dan tekmovanja, uro pred pričetkom uradne tekme javiti na recepciji 
golf igrišča na katerem tekmovanje poteka in tako najaviti svojo prisotnost na tekmovanju.  
 
8. TEKMOVALNI POGOJI 
 
Za vsa tekmovanja GZS veljajo »Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2016«, ki so navedena v dodatku I.  
 
9. TEKMOVALNA KOMSIJA 
 
Vsa tekmovanja vodi tekmovalna komisija, ki jo določi GZS.  
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10. TOČKOVANJE 
 
Posamezna tekma se točkuje v skladu s sistemom točkovanja GZS za pokalna tekmovanja: 
 

Mesto Točke  Mesto Točke 

1 100  16 15 

2 80  17 14 

3 60  18 13 

4 50  19 12 

5 45  20 11 

6 40  21 10 

7 36  22 9 

8 32  23 8 

9 29  24 7 

10 26  25 6 

11 24  26 5 

12 22  27 4 

13 20  28 3 

14 18  29 2 

15 16  30 1 

 
Za končno lestvico klubov (ekip) in posameznikov šteje število mest določenih z razpisom za posamezno 
tekmovanje. 
 
Po zadnji tekmi končno razvrstitev potrdi tekmovalna komisija. V primeru enakega rezultata prvih treh 
osvojenih mest v končni razvrstitvi ekip in posameznikov, se upošteva večje število boljših osvojenih mest. 
V kolikor enakost med ekipami ali posamezniki še vedno obstaja, se upošteva rezultate zadnjega 
tekmovanja. Če je tudi po tem enakost še vedno prisotna, se upošteva uvrstitev najboljšega posameznika v 
končni posamezni razvrstitvi.  
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DODATEK I 
 
TEKMOVALNI POGOJI IN LOKALNA PRAVILA GZS 
2017 
 
Tekmovalni pogoji GZS za 2017 so bili pregledani s strani ustreznih komisij GZS in se bodo uporabljali z 
vsemi prilogami in dodatki na vseh tekmovanjih pod okriljem GZS. Vsem so na voljo na spletni strani GZS 
(www.golfportal.si) in v tiskani obliki na posameznem igrišču.  
 
TEKMOVALNI POGOJI 
 
1. Seznam ustreznih glav drajverjev (opozorilo k pravilu 4-1a) 

Vsak drajver, ki ga igralec nosi, mora imeti glavo, prepoznavno po modelu in nagibu in ki se nahaja na spisku 
ustreznih glav drajverjev, ki ga izdaja R&A. 
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja: Dodatek I, del C 1a (stran 137, Rules od Golf 2016-2019). 

 
2. Seznam ustreznih golf žogic (opozorilo k pravilu 5-1) 

Žogica, s katero igralec igra, mora biti na veljavnem spisku ustreznih žogic za golf, ki ga izdaja R&A.  
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja: diskvalifikacija. 

 
 

3. Hitrost igranja (opozorilo k pravilu 6-7) 
Če ni olajševalnih okoliščin, bo prva skupina podvržena časovni kontroli takrat, ko prekorači dovoljene čase, 
druga in nadaljnje pa, če so iz pozicije.  
Po začetku časovne kontrole se smatra, da je igralec v časovni prekoračitvi: 

- če je prvi na vrsti za udarec na zelenico (vključno z udarcem z udarjališča na paru 3) ali prvi 
izvaja pat, čip ali pič udarec in prekorači 50 sekund, ali 

- pri udarcu z udarjališča ali če je drug ali tretji na vrsti in prekorači 40 sekund. 
Dovoljene čase bo določila tekmovalna komisija in bodo objavljeni na oglasni deski. Iz       
pozicije je skupina takrat, ko je njen zaostanek večji kot štartni interval med njo in   predhodno skupino.  
Igralec, čigar skupina je pod časovno kontrolo, bo kazen časovne prekoračitve prenašal dalje v igranem krogu, 
četudi se bo njegova skupina vrnila v pozicijo ali dovoljeni čas.  
Kazni za kršitve pogojev: 

- prva prekoračitev: ustno opozorilo sodnika 
- druga prekoračitev: en kazenski udarec; izguba luknje 
- tretja prekoračitev: dva kazenska udarca; izguba dveh lukenj 
- četrta prekoračitev: diskvalifikacija 

 
4. Vadba (opozorilo k pravilu 7-1) 

Igralec ne sme na dan tekmovanja v seštevni ali match igri vaditi na tekmovalnem igrišču. 
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja: diskvalifikacija. 
 

4. Prekinitev igre zaradi nevarnih okoliščin (opozorilo k pravilu 6-8b) 
Zvočni signali za prekinitve: 

- en daljši zvok sirene: takojšnja prekinitev igre 
- trije kratki zvoki sirene, ponovljeni: prekinitev igre 
- dva kratka zvoka sirene, ponovljena: nadaljevanje igre 
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5. Kediji (opozorilo k pravilu 6-4) 

Na mladinskih tekmovanjih pod okriljem GZS: kediji in električni vozički niso dovoljeni, razen če s posameznim 
razpisom ni drugače določeno. Avtomobilčki niso dovoljeni. 
Vsa ostala tekmovanja: kediji in električni vozički so dovoljeni. Avtomobilčki so dovoljeni ob predložitvi 
zdravniškega potrdila. 
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja: pravilo 6-4. 
 

6. Nasvet (opozorilo k pravilu 8-1) 
Vsaka ekipa lahko v moštvenih tekmovanjih imenuje eno osebo, ki lahko daje nasvete članom tega moštva. Ta 
oseba, kapetan ekipe, ne sme igralcu nakazovati linije patanja. Kapetan ekipe se mora najaviti tekmovalni 
komisiji pred pričetkom tekmovanja. 
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja: diskvalifikacija. 
 

7. Uporaba elektronskih naprav 
Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav s strani igralca, kedija ali kapetana ekipe na igrišču 
med določenim krogom, se smatra kot motenje in nespoštljiv odnos do sotekmovalcev. Če ima igralec, njegov 
kedi ali kapetan ekipe pri sebi tako napravo, naj jo izključi. Vsako uporabo take naprave med določenim krogom 
bo tekmovalna komisija disciplinsko obravnavala na podlagi zadnjega odstavka o etiketi v Pravilih golfa 2016 – 
2019 in bo lahko vodila do izreka diskvalifikacije igralca s tekmovanja na osnovi pravila 33-7. 
 

8. Prepoved dopinga 
Igralci ne smejo zaužiti nobenih substanc, s katerimi bi povečali svojo učinkovitost. Seznam prepovedanih 
substanc izdaja WADA (Priloga II). Vsak igralec, ki krši ta tekmovalni pogoj, ali zavrne testiranje, je lahko 
diskvalificiran.  
 
 

9. Rezultati 
 

V kolikor tekmovalna komisija ugotovi namerno prirejanje doseženega rezultata posameznega 
tekmovalca/tekmovalke s strani tekmovalca/tekmovalke,  se to obravnava kot groba kršitev pogojev 
tekmovanja. Tekmovalna komisija je dolžna podati prijavo Disciplinski komisiji GZS, tekmovalec/tekmovalka 
pa se do končne odločitve Disciplinske komisije prepove udeležba na vseh tekmovanjih GZS. 

 
10. Primerno vedenje 

 
Igralci in kediji na igrišču ne smejo preklinjati, metati golfske opreme ali se kakorkoli drugače nespodobno 
vesti.  

 
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja 11: 

 
11.1 prva kršitev: opomin 
11.2 druga kršitev: prepoved igranja na naslednjem tekmovanju 
11.3 tretja kršitev: prepoved tekmovanja do konca tekmovalne sezone (kršitve se seštevajo skozi celotno 

tekmovalno sezono) 
 

Opomin lahko izreče sodnik ali  tekmovalna komisija. Za kršitve 11.2 in 11.3 je tekmovalna komisija  dolžna 
podati prijavo Disciplinski komisiji GZS, tekmovalec/tekmovalka pa se do končne odločitve Disciplinske 
komisije prepove udeležba na vseh tekmovanjih GZS. 
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LOKALNA PRAVILA 
 
1. Out (pravilo 27-1) 
Žogica je v outu, če leži za zidom, ograjo, pregrado, belimi količki ali belo črto, ki določajo mejo igrišča. 
 
2. Vodne ovire in stranske vodne ovire (pravilo 26) 
Količki in črte, ki označujejo vodne ovire, so rumene barve, tisti, ki označujejo stranske vodne ovire, so rdeče 
barve.  
 
3. Tla v popravilu (pravilo 25-1) 

a) Vsa območja, označena z belimi črtami ali modrimi količki. Če so prisotne bele črte in plavi 
količki, potem količki nakazujejo območje kot tla v popravilu, črte pa določajo njihove meje.  

b) Špranje med položeno travno rušo na igrišču, ki motijo lego žogice ali območje nameravanega 
zamaha, ne pa same postavitve. 

c) Drenažni kanali, napolnjeni s kamenjem. 
d) Vse erozijske poškodbe bunkerjev, povzročene s tekočo vodo ob nalivih. 

 
4. Nepremične zapreke (pravilo 24-2) 
Območja, označena z belimi črtami, ki so spojene z nepremičnimi zaprekami, se smatrajo kot deli nepremičnih 
zaprek.  
 
5. Zaščita mladih dreves 
Mlada drevesa so tista, ki so označena s količki, trakovi ali zaščitnimi cevmi. Če tako mlado drevo moti igralčevo 
postavitev ali območje njegovega nameravanega zamaha, mora igralec žogico brez kazni dvigniti in dropati v 
skladu s proceduro, opisano v pravilu 24-2b. 
 
6. Kamenčki v bunkerjih 
Kamenčki v bunkerjih so premične zapreke.  
 
7. Položena travna ruša na zelenici (pravilo 16-1c) 
Položena travna ruša na zelenicah ima enak status kot zamaški starih lukenj in se lahko popravlja.  
 
8. Naprave za merjenje razdalj (pravilo 14-3) 
Igralec lahko pridobi informacijo o razdalji z uporabo naprave, ki meri samo razdaljo. Če med igranjem kroga 
igralec uporablja napravo za merjenje razdalj, ki je zasnovana za oceno ali merjenje drugih pogojev, ki lahko 
vplivajo na igro (npr. strmino, hitrost vetra, temperaturo,…), potem krši pravilo 14-3. Za to kršitev je predvidena 
diskvalifikacija, ne glede na to, ali je dodatno funkcijo naprave igralec dejansko uporabljal ali ne.  
 
Kazen za kršitev lokalnega pravila:  
Match igra – izguba luknje; Seštevna igra -  dva kazenska udarca. 
 


