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1. Organizacijska struktura Golf zveze Slovenije

Golf zveza Slovenije

Izvršni odbor GZS

Strokovni svet GZS

Strokovno vodstvo reprezentanc

Moška selekcija

Profesionalna
ekipa

Ženska selekcija

Mladinska moška
selekcija - U18

Mladinska ženska
selekcija – U18

Ml. mladinska moška
selekcija – U15

Ml. mladinska ženska
selekcija – U15

Tekmovalni mladinski programi v klubih
Rekreativni mladinski programi v klubih
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2. Seznam tekmovalnih selekcij 2020
Profesionalna ekipa
Moška ekipa
•
•
•

Tim Gornik
Anže Leskovar
Mark Trnovec

GK Bled
Racman GK
G&CK Ljubljana

Ženska ekipa
•
•
•

Katja Pogačar
Babnik Pia
Nastja Banovec

G&CK Ljubljana
GK Trnovo
G&CK Ljubljana

Moška selekcija in ženska selekcija
A selekcija – moški
•
•
•
•
•

Žan Luka Štirn
Luka Naglič
Vid Potočar
Luka Strašek
Žiga Strašek

G&CK Ljubljana
GK Bled
Racman GK
GK Arboretum
GK Arboretum

B selekcija - moški
•
•
•
•

Gal Patrik Štirn
Vid Slavec
Jan Hribernik
Nik Pogorelčnik Hojnik

G&CK Ljubljana
G&CK Ljubljana
GK Ptuj
GK Arboretum

A selekcija - ženske
•
•
•

Ana Belac
Vida Obersnel
Lara Ječnik

GK Lipica
GK Bled
GK Bled

B selekcija - ženske
•
•

Hana Mirnik
Inja Fric

GK Zlati Grič
Racman GK
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Mladinska moška in ženska selekcija – U18
A selekcija - mladinci
•
•
•
•

Kristjan Vojteh Burkelca
Jakob Balkovec
Max Golob
Nejc Čop Tomšič

GK Trnovo
G&CK Ljubljana
GK Trnovo
G&CK Ljubljana

B selekcija – mladinci
•

Max Popovič

GK Arboretum

A selekcija-mladinke
•

Barbara Car

Racman GK

B selekcija-mladinke
•
•
•
•

Iza Bela Ivanko
Neža Šiftar
Tijana Jovičevič
Lana Malek

Racman GK
Racman GK
GK Trnovo
GK Velenje

Mlajša mladinska moška in ženska selekcija – U15
A selekcija-ml. mladinci
•
•
•

Jaka Babnik
Žiga Babnik
Leon Car

GK Trnovo
GK Trnovo
Racman GK

B selekcija-ml. mladinci
•
•

Gal Luka Gabrovšek
Tomi Bezenšek

Racman GK
GK Zlati Grič
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3. Plan tekmovanj 2020
V letu 2020 je na programu Svetovno prvenstvo za moške in ženske, ki se letos igra v mesecu oktobru v Hong Kongu.
V juliju bo naša reprezentanca nastopila na ekipnih Evropskih prvenstvih in sicer moški in mladinci v divizije II. ter ženske
v prvi diviziji. Individualno prvenstvo za moške se igra v mesecu juniju v Franciji in žensko v juliju na Finskem, medtem
ko bo Young Masters ponovno na Češkem.
Vsako drugo leto se igra tekmovanje Junior Open, ki je teden pred The Open-om in se ga lahko udeleži en mladinec in
ena mladinka do 16. let. Na koncu sezone poteka tekmovanje Duke of York, ki je namenjen mladinskim državnim
prvakom v kategoriji U18.

Svetovna prvenstva:
Svetovno prvenstvo za ženske – Espirito Santo Trophy
Svetovno prvenstvo za moške – Eisenhower Trophy

14.-17.10.2020 Singapur
21.-24.10.2020 Singapur

Evropska ekipna prvenstva:
Evropsko ekipno prvenstvo za ženske
Evropsko ekipno prvenstvo za moške div. II.
Evropsko ekipno prvenstvo za mladince div. II. (U18)

7.-11.7.2020
8.-11.7.2020
8.-11.7.2020

Golf Escorpion (Španija)
Hruba Borša (Slovaška)
Hruba Borša (Slovaška)

Evropska individualna prvenstva:
Evropsko individualno prvenstvo za moške
Evropsko individualno prvenstvo za ženske
European Young Masters (U16)

24.-27.6.2020 Golf du Meduc (Francija)
22.-25.7.2020 Kytaja Golf (Finska)
23.-25.7.2020 Kunetička Hora (Češka)

Mednarodna tekmovanja v okviru GZS:
Junior Open (U16)
Duke of York (U18)

13.-15.7.2020 Littlestone (Anglija)
TBA
North Berwick (Škotska)

Ostala priporočena mednarodna in domača tekmovanja
Člani in članice
29.1.-1.2.
12.-15.2.
26.2.-1.3.
18.-21.3.
15.-18.4.
1.-3.5.
7.-9.5.
22.-24.5.

Amatersko prvenstvo Portugalske – ženske
Amatersko prvenstvo Portugalske - moški
Amatersko prvenstvo Španije – match igra
Amatersko prvenstvo Italije
European Nations Cup (ekipno)
Lytham Trophy
Amatersko prvenstvo Srbije
Amatersko prvenstvo Francije – moški

Golf Zveza Slovenije
Stran: 5

Montado Golf resost
Montado Golf resort
Real C. Sevilla/RCG Tenerife
Garlenda GC /Acaya GC
Real Club Sotogrande
Royal Lytham & St. Annes
TBA
Chantilly GC
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27.-31.5.
5.-7.6.
5.-7.6.
11.-14.6.
15.-20.6.
16.-20.6.
18.-21.6.
23.-27.6.
20.6.-3.7.
15.-18.7.
23.-26.7.
24.-26.7.
30.7.-2.8.
5.-7.8.
5.-8.8.
6.-8.8.
6.-8.8.
13.-16.8.
18.-20.8.
18.-20.9.
10.-13.9.
18.-20.9.
24.-26.9.
6.-8.11.

Amatersko prvenstvo Češke – match igra
Kacov, Panorama GC
Amatersko prvenstvo Poljske
TBA
St Andrews Links Trophy
St Andrews Links
Amatersko prvenstvo Nemčije – ženske
Hamburger GC
The Amateur Championship
Royal Birkdale/West Lancashire
Amatersko prvenstvo Rusije
Sviyaga Hills GC
Amatersko prvenstvo Hrvaške
Riverside Zagreb
The Womens Amateur Championship
Kilmarnock GC
Amatersko prvenstvo Danske
Silkeborg Ry GC
Amatersko prvenstvo Belgije
GC de Sept Fontaines
Amatersko prvenstvo Nemčije - moški
GC Mulheim an der Ruhr
Amatersko prvenstvo Madžarske
Old Lake
Amatersko prvenstvo Avstrije
GC Linz
Amatersko prvenstvo Švice
G&CC Zurich-Zumikom
Amatersko prvenstvo Češke
GC Karlštejn
Amatersko prvenstvo Nizozemske
Eindhovensche Golf
Amatersko prvenstvo Finske
Helsinki GC
Amatersko prvenstvo Irske
Galway GC
Amatersko prvenstvo Britanije – ženske
Burnham & Berrow
Trnovo Masters
Trnovo
Amatersko prvenstvo Turčije
TBA
Amatersko prvenstvo Francije - ženske
Golf de Chiberta
Amatersko prvenstvo Bolgarije
Pravets GC
Amatersko prvenstvo Španije – match igra (ženske)
Lauro Golf

Mladinci in mladinke
9.-13.4.
24.-26.4.
4.-6.6.
16.-18.6.
2.-4.7.
3.-5.7.
15.-18.7.
16.-18.7.
17.-19.7.
21.-23.7.
21.-24.7.
11.-16.8.
11.-15.8.
18.-20.8.
18.-21.8.
26.-29.8.
18.-20.8.
1.-3.9.
1.-3.9.

Mladinsko prvenstvo Francije
R&A Girls U16
Mladinsko prvenstvo Nemčije
Annika invitational - mladinke
Mladinsko prvenstvo Belgije –U14
Mladinsko prvenstvo Srbije – U21
Mladinsko prvenstvo Nizozemske
Mladinsko prvenstvo Češke
Mladinsko prvenstvo Avstrije – U21
Mladinsko prvenstvo Anglije – U18 - mladinke
Mladinsko prvenstvo Anglije – U18 - mladinci
R&A - The Boys Amateur Championship
R&A – The Girls Amateur Championship
Mladinsko prvenstvo Slovaške
Mladinsko prvenstvo Rusije
Mladinsko prvenstvo Belgije
Mladinsko prvenstvo Madžarske
Mladinsko prvenstvo Italije – U16 - mladinci
Mladinsko prvenstvo Italije – U18 - mladinke
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Golf des Aisses/Saint Cloud GC
Fulford GC
St. Leon - Rot
Halmstad GC
Royal Waterloo GC
TBA
GC Toxandria
Dyšina, Greensgate GC
GC Gutenhof
Sandy Lodge
St George's Hill
Moortown & Alwoodley
Southport & Ainsdale
Pannonia G&C Klub
Gorki GC
Royal GC of Belgium
Pannonia G&C Club
Biella GC
Villa Condulmer
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3.-6.9.
18.-20.9.

Mladinsko prvenstvo Španije – match igra
Mladinsko prvenstvo Hrvaške

Larrabea GC
Riverside Zagreb

Ligaška tekmovanja
Slo Am Tour 2020
•
•
•
•
•

27.-29. marec
24.-26. april
22.-24. maj
26.-28. avgust
11.-13. september

Moravske Toplice
Ptuj
Arboretum
TBA
Otočec

Austrian Junior Tour - http://www.golf.at/sport/touren/austrian-juniors-golf-tour/
Tekmovanja v Italiji: - http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/gare/
Schuler Cup – U18 (Avstrija): - http://www.golf.at/sport/schueler-golfcup/
Global Junior Golf: - https://www.globaljuniorgolf.com/calendar-2020/
Ostala EGA tekmovanja lahko dobite na spodnji povezavi: - http://www.ega-golf.ch/calendar
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4. Termini trening kampov in priprav na tekmovanja v letu 2020
S pripravami za leto 2020 smo začeli z golskimi testiranji na golf igrišču Royal Bled v mesecu oktobru, kjer smo s
pomočjo Trackmana izvedli analizo impakta in leta žogice pri patanju, čipanju, igri z železi in driverjem. Letos smo prvič
izvedli tudi meritve s pomočjo tenziometrične plošče Bodytrack, ki meri pritiske med igralcem in podlago med udarcem.
S trenerji smo dobljene rezultate že pogledali na skupnem sestanku. Drugi del testiranj bomo izvedli na Fakulteti za
šport v mesecu novembru in opravili telesna testiranja za tekmovalce in tekmovalke. V baterijo testov bomo vključili
teste FMS, teste gibljivosti in stabilnosti, ter teste eksplozivne moči in vzdržljivosti. Testi so prilagojeni za potrebe golf
igralcev. Hkrati bomo tudi dodatno preveriti teste po metodi Swing Biomechanics, kjer ugotavljamo njihove telesne
predispozicije za golfski zamah.
Zimsko obdobje je izredno pomembno za napredek na tehničnem in telesnem področju, ter bi ga lahko glede na solidne
vremenske razmere še bolje izkoristili. Tukaj je potrebno tesno sodelovanje pri izvajanju treningov med klubskimi
treningi, ki jih lahko še dopolnijo reprezentančne skupne priprave v zimskem pripravljalnem obdobju.
V zimskem obdobju planiramo trening kamp:

-

30.1-.2.2.2020
6.2.-9.2.2020
28./29.2.-1.3.2020

Mladinci U18, U15
Člani, članice, Mladinke U18
vse selekcije

golf igrišče Lignano
golf igrišče Lignano
golf igrišče Grado / golf igrišče Argente

Predtekmovalni trening kamp bi ponovno opravili na golf igrišču Paradisu, kjer bi odigrali poleg igrišča Paradiso tudi
okoliška golf igrišča (Verona, Chervo in Arzaga). Trening kamp združimo z veliko treninga na vadišču in igrišču.
Zaključek kampa bomo opravili z dvomečem Veneto-Slovenija.

-

7.-13.3.2020

golf igrišče Livada

vse selekcije

Tekmovalni trening kamp za Evropska ekipna prvenstva, ki je namenjen zboru ženske, moške in mladinske moške
reprezentance, bomo izvedli na golf igrišču Royal Bled. Namen je igra na vrhunsko pripravljenem golf igrišču in še
dodatno izpiliti kratko in dolgo igro na vadišču.

-

30.6.-2.7.2020 moška, ženska in mladinska

golf igrišče Royal Bled

Tekmovalni trening kamp za Svetovna prvenstva, ki ja namenjen zboru moške in ženske reprezentance in pripravi na
največje tekmovanje v sezoni. Proti koncu sezone je potrebno tekmovalcem ponovno dvigniti njihovo pripravljenost, da
bodo pripravljeni za največje tekmovanje v sezoni.

-

27.9.2020
4.10.2020

moška in ženska reprezentanca
moška in ženska reprezentanca
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5. Kvalifikacijska tekmovanja v letu 2020
Svetovna prvenstva
Espirito Santo Trophy – SP za ženske
Datum: 14.-17.10.2020, Tanah Merah CC & Sentosa GC (Singapur)
Število igralcev: 3 igralke (2 kvalifikaciji + 1 wild card)
Predkvalifikacije: WAGR rang 500 ali bolje na dan 15.7.2020
Kvalifikacijska tekmovanja: vsa tekmovanja za WAGR; profesionalna tekmovanja (vsaj 54 lukenj); - od 1.1.2020 do
31.8.2020
Kvalifikacijski kriterij: 15 rezultatov – pogoj je povprečje +1,0 čez PAR igrišča; Slo Am Tour največ 6 rezultatov, min 7
rezultatov v tujini.

Eisenhower Trophy – SP za moške
Datum: 21.-24.10.2020, Tanah Merah CC & Sentosa GC (Singapur)
Število igralcev: 3 igralci (2 kvalifikacije + 1 wild card)
Predkvalifikacije: WAGR rang 500 ali bolje na dan 15.7.2020
Kvalifikacijska tekmovanja: vsa tekmovanja za WAGR; profesionalna tekmovanja (vsaj 54 lukenj); - od 1.1.2020 do
31.8.2020
Kvalifikacijski kriterij: 15 rezultatov – pogoj je povprečje PAR igrišča; Slo Am Tour največ 6 rezultatov, min 7 rezultatov
v tujini.

Evropska ekipna prvenstva
Evropsko ekipno prvenstvo za članice
Datum: 7.-11.7.2020, Golf Escorpion (Španija)
Število igralcev: 6 igralk (4 kvalifikacije + 2 wild card)
Predkvalifikacije: WAGR rang 1500 ali bolje na dan 20.5.2020
Kvalifikacijska tekmovanja: vsa tekmovanja za WAGR in profesionalna tekmovanja; tekmovanja za mladinke, ki trajajo
vsaj 36 lukenj in se igrajo iz zadnjih udarjališč (v organizaciji golf zveze) – od 1.1.2020 do 21.6.2020
Kvalifikacijski kriterij: 8 rezultatov – pogoj je povprečje +2,5 čez PAR igrišča (min 3 rezultati tujina)

Evropsko prvenstvo za člane divizije II
Datum: 8.-11. julij 2020, Hruba Borša (Slovaška)
Število igralcev: 6 igralcev (4 kvalifikacije + 2 wild card)
Predkvalifikacije: WAGR rang 1500 ali bolje na dan 20.5.2020
Kvalifikacijska tekmovanja: vsa tekmovanja za WAGR & profesionalna tekmovanja (vsaj 54 lukenj); - od 1.1.2020 do
21.6.2020
Kvalifikacijski kriterij: 10 rezultatov – pogoj je povprečje +1,0 čez PAR igrišča (min 3 rezultati tujina)
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Evropsko prvenstvo za mladince divizije II – U18
Datum: 8.-11.7.2020, Hruba Borša (Slovaška)
Število igralcev: 6 igralcev (4 kvalifikacije + 2 wild card)
Pravica nastopa: letnik 2002 in mlajši
Predkvalifikacije: WAGR rang 4000 ali bolje na dan 20.5.2020
Kvalifikacijska tekmovanja: vsa tekmovanja za WAGR; tekmovanja za mladince, ki trajajo vsaj 36 lukenj in se igrajo iz
zadnjih udarjališč (v organizaciji golf zveze) – od 1.1.2020 do 21.6.2020
Kvalifikacijski kriterij: 8 rezultatov – pogoj je povprečje +2,0 čez PAR igrišča (min 3 rezultati tujina)

European Young Masters – U16
Datum: 23.-25.7.2020, Kuneticka Hora (Češka)
Število igralcev: 2 igralca U16 (1 kvalifikacije + 1 wild card) + 2 igralki U16 (1 kvalifikacije + 1 wild card)
Pravica nastopa: letnik 2004 in mlajši
Kvalifikacijska tekmovanja: vsa tekmovanja za WAGR; tekmovanja za mladince, ki trajajo vsaj 36 lukenj in se igrajo iz
zadnjih udarjališč (v organizaciji golf zveze) - do 28.6.2020
Kvalifikacijski kriterij: 10 rezultatov – povprečen rezultat glede na PAR igrišča

Evropska individualna prvenstva
Evropsko individualno prvenstvo - moški
Datum: 24.-27.6.2020, Golf du Meduc (Francija)
Število igralcev: skupno število igralcev je 144; GZS ima 1 wild card
Kvalifikacijski kriterij: igralec mora biti rangiran do 1600 WAGR in imeti hendikep 0,0 ali bolje

Evropsko individualno prvenstvo - ženske
Datum: 23.-25.7.2020, Kytaja Golf (Finska)
Število igralcev: skupno število igralk je 144; GZS ima 2 wild carda
Kvalifikacijski kriterij: igralka mora biti rangirana do 1600 WAGR in imeti hendikep 6,0 ali bolje

Mednarodna tekmovanja
European Olympic Hopes Trophy 2020 – U16
Datum: 15.-18.4.2020, Livada (Slovenija)
Število igralcev: 6 mladincev U16 + 6 mladink U16
Pravica nastopa: letnik 2004 in mlajši
Igralci, ki so že določeni glede na rezultate v letu 2019: mladinci (Tomšič Čop Nejc, Babnik Jaka, Babnik Žiga, Leon
Car), mladinke (Barbara Car, Lana Malek)
Ostali igralci kvalifikacijsko tekmovanje: Slo am Tour 27.-29.3.2020 – Livada – mladinci do hendikepa 14/ mladinke do
hendikepa 22
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Kvalifikacijski kriterij: šteje 5 najboljših rezultatov - glede na PAR
Junior Open – U16
Datum: 13.-15.7.2020, Littlestone (Anglija)
Število igralcev: 1 mladinec U16 (kvalifikacije) in 1 mladinka U18 (kvalifikacije)
Pravica nastopa: letnik 2004 in mlajši
Kvalifikacijska tekmovanja: Mednarodno prvenstvo Slovenije (Livada)
Kvalifikacijski kriterij: 1. mesto U16 (skupna razvrstitev)
Duke of York – U18
Datum: TBA 2020, North Berwick (Velika Britanija)
Število igralcev: 1 mladinec U18 (kvalifikacije) in 1 mladinka U18 (kvalifikacije)
Pravica nastopa: letnik 2002 in mlajši
Kvalifikacijska tekmovanja: Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije (Arboretum)
Kvalifikacijski kriterij: 1. mesto U18 (skupna razvrstitev)

Prijateljska srečanja
Slovenija - Veneto
Datum: 14.3.2020, Verona GC (Italija)
Število igralcev: 9 igralcev in igralk
Kvalifikacijska tekmovanja: rezultati doseženi na zimskih trening kampih 2020
Kvalifikacijski kriterij: ekipo določi strokovno vodstvo selekcij
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6. Selekcije Golf zveze Slovenije
1. Selekcija se izbere na podlagi doseženih rezultatih v zadnjem letu in je določena za obdobje 12 oz. 6 mesecev –
november/oktober in maj.
2. Selekcije sestavljajo amaterski in profesionalni igralci in igralke, ki imajo slovensko državljanstvo in so aktivni člani
v enem od slovenskih golf klubov.
3. Kriteriji za selekcije so iz naslednjih področij (glej priloga Kriteriji za selekcije):
a. Rezultati tujina
b. Rezultati Slovenija
4. Tekmovanja: (november-oktober)
a. Rezultati tekmovanj štejejo od meseca novembra preteklega leta do meseca oktobra tekočega leta.
5. Na podlagi skupnih rezultatov so igralci razvrščeni v A in B selekcijo oziroma izpadejo iz selekcije. Trenerska ekipa
določi dokončen seznam selekcije in tudi podeli vabila igralcem in igralkam, ki ne dosegajo kriterijev, vendar pri tem
upoštevajo:
a. Dosežene rezultate v zadnjih dveh letih,
b. Tehnično in fizično pripravljenost,
c. Količina treninga v zadnjem letu,
d. Odnos do treninga in tekmovanj.
6. V kolikor je tekmovalec oz. tekmovalka poškodovan obdrži status v selekciji, ki ga je imel pred poškodbo za obdobje
enega leta dni po sanirani poškodbi.
7. Igralci in igralke, ki so na študiju izven Slovenije, so člani selekcij, če izpolnjujejo pogoje:
a. Rezultati tujina (80 %) – 15 rezultatov
b. Rezultati Slovenija (20 %) – 5 rezultatov
Pri tem se upošteva kriterije za A in B selekcijo glede na njihovo starostno skupino.
Dodatno določilo za člane selekcij iz predhodnega leta:
Za vse igralce igralke, ki so bili v selekcijah predhodnem letu in se niso uvrstili po točkah v selekcije za tekoče leto imajo
eno letno prehodno obdobje. V tem obdobju bi se lahko igralci in igralke udeležujejo skupnih trening kampov, vendar
vse stroške kampa nosijo igralci sami.

I.

Profesionalna ekipa

Profesionalno ekipo sestavljajo igralci in igralke, ki:
a. so bili člani tekmovalnih selekcij GZS,
b. so člani enega od slovenskih golf klubov v GZS,
c. imajo slovensko državljanstvo.
1. Kriteriji za profesionalno ekipo (izpolni vsaj en kriterij):
a. Igrajo tekmovalni golf na enem od profesionalnih tourov
2. Trenerska ekipa ima možnost nominirati igralca ali igralko v profesionalno ekipo, pri tem upošteva:
a. Dosežene rezultate v zadnjih dveh letih,
b. Tehnično in fizično pripravljenost,
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c. Količina treninga v zadnjem letu,
d. Ambicije in cilje tekmovalca.
Obveznosti profesionalnih igralcev in igralk
a) Izvedbo treningov po planu,
b) Priprava tekmovalnega plana,
c) Vodenje turnirske statistike.
Obveznosti GZS do igralcev
1. Tehnična pomoč celotne trenerske ekipe pri tekmovalnem programu profesionalnega igralca oz. igralki v času
trening kampov, ki jih organizira GZS za člane amaterskih selekcij.

II.

Moška in ženska selekcija

Moško in žensko selekcijo sestavljajo igralci in igralke, ki:
a. so stari od 19 let ali več,
b. so člani enega od slovenskih golf klubov v GZS,
c. imajo slovensko državljanstvo.
1. Kriteriji za A selekcijo (izpolni vsaj en kriterij):
a. Na svetovni lestvici med prvih 700 igralcev in 350 igralk – letnik 2000 in starejši (na dan 1.11.)*
b. Na svetovni lestvici med prvih 900 igralcev in 500 igralk – letnik 2001 (na dan 1.11.)*
c. Doseže skupno število točk na tekmovanjih več kot 75 odstotkov.
2. Kriteriji za B selekcijo (izpolni vsaj en kriterij):
a. Na svetovni lestvici med prvih 1.400 igralcev in 700 igralk - letnik 2000 in starejši (na dan 1.11.)*
b. Na svetovni lestvici med prvih 1.600 igralcev in 850 igralk - letnik 2001 (na dan 1.11.)*
c. Doseže skupno število točk na tekmovanjih več od 50 odstotkov.
3. V kolikor je igralec ali igralka poškodovan, obdrži status v selekciji, ki ga je imel pred poškodbo za obdobje
enega leta dni po sanirani poškodbi.
4. Trenerska ekipa ima možnost nominirati igralca ali igralko v selekcijo, pri tem upošteva:
a. Dosežene rezultate v zadnjih dveh letih,
b. Tehnično in fizično pripravljenost,
c. Količina treninga v zadnjem letu.
*lestvica objavljena na www.wagr.com
Obveznosti moške in ženske selekcije
Vsak član selekcije mora imeti osebnega trenerja, s katerim redno izvaja treninge iz:
a.

Tehnične priprave (osebni trener), s katerim trenira preko celega leta.

Igralec je odgovoren za:
a. Izvedbo treningov po planu dela,
b. Planiranje letnih/mesečnih ciljev,
c. Priprava tekmovalnega plana,
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d. Vodenje turnirske statistike.
V kolikor član selekcije ne izpolnjuje svojih obveznosti je:
a.
b.
c.

Prvič - Pisno opozorjen
Drugič - Pisno opozorjen pred izključitvijo
Tretjič – Izključen iz selekcije

Če je član izključen iz selekcije, lahko pride nazaj v selekcijo na priporočilo osebnega trenerja in doseganja 65% kriterija
rezultatov. Ponovno lahko zaprosi za vstop v selekcijo po obdobju 6 mesecev od izključitve.

Obveznosti GZS do igralcev
1. Izvede vsaj 3 trening kampe letno.
2. Izvede fizična in golfska testiranja z interpretacijo rezultatov, ki so osnova za pripravo programov dela.

III.

Mladinska moška in mladinska ženska selekcija – U 18

Moško in žensko selekcijo sestavljajo igralci in igralke, ki:
a. so stari od 16 do 18 let,
b. člani enega od slovenskih golf klubov v GZS,
c. imajo slovensko državljanstvo.
1. Kriteriji za A selekcijo (izpolni vsaj en kriterij):
a. Na svetovni lestvici med prvih 1.300 igralcev oz. 700 igralk – letnik 2002 (na dan 1.11)*
b. Na svetovni lestvici med prvih 1.500 igralcev oz. 850 igralk – letnik 2003 (na dan 1.11)*
c. Na svetovni lestvici med prvih 1.700 igralcev oz. 1000 igralk – letnik 2004 (na dan 1.11)*
d. Doseže skupno število točk na tekmovanjih več kot 75 odstotkov.
2. Kriteriji za B selekcijo (izpolni vsaj en kriterij):
a. Na svetovni lestvici med prvih 2.000 igralcev oz. 1.000 igralk – letnik 2002 (na dan 1.11)*
b. Na svetovni lestvici med prvih 2.300 igralcev oz. 1.250 igralk – letnik 2003 (na dan 1.11)*
c. Na svetovni lestvici med prvih 2.700 igralcev oz. 1.500 igralk – letnik 2004 (na dan 1.11)*
d. Doseže skupno število točk na tekmovanjih več od 50 odstotkov.
3. V kolikor je igralec ali igralka poškodovan, obdrži status v selekciji, ki ga je imel pred poškodbo za obdobje
enega leta dni po sanirani poškodbi.
4. Glavni trener ima možnost nominirati igralca ali igralko v selekcijo, pri tem upošteva:
a. Dosežene rezultate v zadnjih dveh letih,
b. Tehnično in fizično pripravljenost,
c. Količina treninga v zadnjem letu.
*lestvica objavljena na www.wagr.com

Obveznosti mladinske moške in mladinske ženske selekcije
Vsak član selekcije mora imeti osebnega trenerja, s katerim redno izvaja treninge iz:
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a.

Tehnične priprave (osebni trener), s katerim trenira preko celega leta.

Igralec je odgovoren za:
a.
b.
c.
d.

Izvedbo treningov po planu dela ,
Planiranje letnih/mesečnih ciljev,
Planiranje tekmovalnega plana,
Vodenje turnirske statistike.

V kolikor član selekcije ne izpolnjuje svojih obveznosti je:
a.
b.
c.

Prvič - Pisno opozorjen
Drugič - Pisno opozorjen pred izključitvijo
Tretjič – Izključen iz selekcije

Če je član izključen iz selekcije, lahko pride nazaj v selekcijo na priporočilo osebnega trenerja in doseganja 60% kriterija
rezultatov. Ponovno lahko zaprosi za vstop v selekcijo po obdobju 6 mesecev od izključitve.
Obveznosti GZS do igralcev
1. Izvede 3 trening kampe letno.
2. Izvede fizična in golfska testiranja z interpretacijo rezultatov, ki so osnova za pripravo programov dela.

IV.

Ml. mladinska moška in ml. mladinska ženska selekcija – U 15

Moško in žensko selekcijo sestavljajo igralci in igralke, ki:
a. so stari od 13 do 15 let,
b. člani enega od slovenskih golf klubov v GZS,
c. imajo slovensko državljanstvo.
1. Kriteriji v A selekcijo:
a. Doseže skupno število točk na tekmovanjih več kot 60 odstotkov.
2. Kriteriji v B selekcijo:
a. Doseže skupno število točk na tekmovanjih več kot 25 odstotkov.
3. V kolikor je igralec ali igralka poškodovan, obdrži status v selekciji, ki ga je imel pred poškodbo za obdobje
enega leta dni po sanirani poškodbi.
4. Glavni trener ima možnost nominirati igralca ali igralko v selekcijo, pri tem upošteva:
a. Dosežene rezultate v zadnjih dveh letih,
b. Tehnično in fizično pripravljenost,
c. Količina treninga v zadnjem letu.
Obveznosti ml. mladinske moške in mladinske ženske selekcije
Vsak član selekcije mora imeti osebnega trenerja, s katerim redno izvaja treninge iz:
a. Tehnične priprave (osebni trener), s katerim trenira preko celega leta.
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Igralec je odgovoren za:
a. Izvedbo treningov po planu dela,
b. Sodelovanje pri planiranju letnih ciljev,
c. Sodelovanje pri planiranje tekmovalnega plana.
Obveznosti GZS do igralcev
1. Izvede 3 trening kampe letno – v obdobju oktober-maj.
2. Izvede fizična in golfska testiranja z interpretacijo rezultatov, ki so osnova za pripravo programov dela.

V.

Trenerska ekipa 2020

Strokovno vodstvo reprezentanc
Mag. Uroš Gregorič
•

Strokovno vodstvo reprezentanc

Matjaž Car
•

Strokovno vodstvo reprezentanc

Aleš Babnik
•

Strokovno vodstvo reprezentanc

Klubski trenerji:
Klubski trenerji so vsi trenerji, ki trenirajo člane in članice selekcij v golf klubih.

Ostala področja;

Viljem Kern
•

Club fitting

Matej Dolenc
•

Telesna priprava

prof. dr. Primož Pori – telesna priprava
•

Telesna priprava
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PRILOGA
1. Pogoji za nastop na tekmovanjih v tujini v okviru GZS
Za posamezno tekmovanje se izbira reprezentanca na podlagi:
Kvalifikacijskih tekmovanj,
Vabilo trenerske ekipe - »wild card«.
V kolikor se reprezentanca izbere s pomočjo kvalifikacij, je uporabljen naslednji sistem:
1 tekmovalec (1 kvalifikacije + 0 wild card)
2 tekmovalca (2 kvalifikacije + 0 wild card) ali (1 kvalifikacije + 1 wild card)
3 tekmovalci (2 kvalifikacije + 1 wild card)
4 tekmovalci (2 kvalifikacije + 2 wild card)
5 tekmovalcev (3 kvalifikacije + 2 wild card)
6 tekmovalcev (4 kvalifikacije + 2 wild card)
1. Na kvalifikacijah lahko nastopijo vsi tekmovalci in tekmovalke, ki ustrezajo razpisnim pogojem tekmovanju, za
katerega kandidirajo.
2. V kvoto, ki je določena s strani kvalifikacij, se lahko uvrstijo le tekmovalci, ki so imenovani v selekcije GZS.
3. Trenerska ekipa ima možnost podeliti vabila »wild card« tudi igralcem in igralkam, ki niso v selekcijah GZS,
na podlagi:
a. Doseženih rezultatov v preteklosti,
b. Trenutne tehnične in fizične pripravljenost,
c. Tekmovalnih izkušenj iz velikih tekmovanj.
4. Glavni trener lahko prekliče imenovanje tekmovalca ali tekmovalke, če oceni, da ni primerno pripravljen za
tekmovanje. V kolikor gre za ekipno tekmovanje bo tako imenovan nadomesten igralec oz. tekmovalka.
5. Pri končnem izboru tekmovalcev bodo izbor tekmovalcev potrdila tudi trenerska ekipa, ki je sestavljena iz vseh
klubskih trenerjev in trenerske ekipe GZS.

2. Kriteriji za selekcije 2021 (izbor se opravi november 2020)
Moška in ženska selekcija 19+ let (letnik 2002 in starejši)
Seštevna igra:
1. Rezultati tekmovanja v tujini – 15 rezultatov - 60 % (Tekmovanja za WAGR, profesionalna tekmovanja - vsaj 36
lukenj)
a. -4 ali bolje*
- 3 točke,
b. 0 do -3*
- 2 točki,
c. + 1 do + 3*
- 1 točka.
2. Rezultati tekmovanja v Sloveniji – 10 rezultatov - 40 % (Državno prvenstvo moški/ženske, Mladinsko državno
prvenstvo, Državno klubsko prvenstvo za člane/članice, Slo Am Tour, PGA Slo Teaching Pro Tour)
a. -5 ali bolje*
- 3 točke,
b. 0 do -4*
- 2 točki,
c. + 1 do + 3*
- 1 točka.
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* letnik 2002 imajo rezultat +1 udarec od predpisanega
Točke štejejo iz zadnjih udarjališč (igralci - bela) in (igralke - modra) in seštevni igri. Za vsa mednarodna amaterska in
mladinska prvenstva, ki so v EGA koledarju, se šteje da se igra iz zadnjih udarjališč.
Za igralce, ki igrajo iz rumenih udarjališč, so kriteriji za 2 udarca nižji. Za igralke, ki igrajo iz rdečih udarjališč, so kriteriji
za 2 udarca nižji.
Match igra: - kriterije za match igro se bo dopolnilo glede na nov sistem Power Method, ko bomo imeli več informacij o
načinu določanja »Power« za posamezno tekmovanje.
Individualna tekmovanja (2 točki). Vsaka zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A, B (končna uvrstitev vsaj 64. mesto)
• C (končna uvrstitev vsaj 32. mesto)
• D (končna uvrstitev vsaj 16. mesto)
• E (končna uvrstitev vsaj 8. mesto)
Ekipna tekmovanja (2 točki). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A, B (končna uvrstitev vsaj 16. mesto ekipno)
• C, D, E (končna uvrstitev vsaj 8. mesto ekipno)
• F (končna uvrstitev vsaj 4. mesto ekipno)
• uradno tekmovanje reprezentance Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Individualna tekmovanja (1 točka). Vsaka zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• C (končna uvrstitev vsaj 64. mesto)
• D (končna uvrstitev vsaj 32. mesto)
• E (končna uvrstitev vsaj 16. mesto)
• F (končna uvrstitev vsaj 8. mesto)
• G (končna uvrstitev vsaj 4. mesto)
Ekipna tekmovanja (1 točka). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A, B (končna uvrstitev vsaj 24. mesto ekipno)
• C, D, E (končna uvrstitev vsaj 16. mesto ekipno)
• F (končna uvrstitev vsaj 8. mesto ekipno)
• uradno tekmovanje reprezentance Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Pogoji za vstop v selekcijo:
A selekcija moška in ženska ekipa (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
• Svetovna lestvica – 1.11.2020
o med prvih 700 igralcev(moški) in 350 igralk (ženske) – letnik 2001 in starejši
o med prvih 900 igralcev(moški) in 500 igralk (ženske) – letnik 2002
• doseže vsaj 75 % vseh točk
B selekcija moška in ženska ekipa (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
• Svetovna lestvica – 1.11.2020
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•

o med prvih 1400 igralcev (moški) in 700 igralk (ženske) – letnik 2001 in starejše
o med prvih 1600 igralcev (moški) in 850 igralk (ženske) – letnik 2002
doseže vsaj 50 % vseh točk

Mladinska selekcija pod 18 let – U18 (letnik 2003, 2004, 2005)
Seštevna igra:
1. Rezultati tekmovanja v tujini – 10 rezultatov – 50 % (Tekmovanja za WAGR; profesionalna tekmovanja- vsaj 36
lukenj; ostala tekmovanja v tujini za člane in mladince, ki trajajo vsaj 36 lukenj – v organizaciji golf zveze). Letnik
2005 največ 3 rezultate tudi na tekmovanjih ((Schuller Cup (Avstrija), Trofei Giovanili (Italija)).
a. -2 ali bolje*
- 3 točke,
b. -1 do +2*
- 2 točki,
c. + 3 do + 5*
- 1 točka.
2. Rezultati tekmovanja v Sloveniji – 10 rezultatov – 50 % (Državno prvenstvo moški/ mladinci, Državno klubsko
prvenstvo, Slo Am Tour, PGA Slo Teaching Pro Tour)
a. -3 ali bolje*
- 3 točke,
b. -2 do +1*
- 2 točki,
c. +2 do + 4*
- 1 točka.
* letnik 2004 imajo rezultat +1 udarec od predpisanega
* letnik 2005 imajo rezultat +2 udarca od predpisanega
Točke štejejo iz zadnjih udarjališč (mladinci - bela) in (mladinke - modra) in seštevni igri. Za vsa mednarodna amaterska
in mladinska prvenstva, ki so v EGA koledarju, se šteje da se igra iz zadnjih udarjališč.
Za mladince, ki igrajo iz rumenih udarjališč, so kriteriji za 2 udarca nižji. Za mladinke, ki igrajo iz rdečih udarjališč, so
kriteriji za 2 udarca nižji.
Match igra: - kriterije za match igro se bo dopolnilo glede na nov sistem Power Method, ko bomo imeli več informacij o
načinu določanja »Power« za posamezno tekmovanje.
Individualna tekmovanja (2 točki ). Vsaka zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A,B, C (končna uvrstitev vsaj 64. mesto)
• D (končna uvrstitev vsaj 32. mesto)
• E (končna uvrstitev vsaj 16. mesto)
• F (končna uvrstitev vsaj 8. mesto)
• G (končna uvrstitev vsaj 4. mesto)
Ekipna tekmovanja (2 točki). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A, B,C (končna uvrstitev vsaj 16. mesto ekipno)
• D, E, F (končna uvrstitev vsaj 8. mesto ekipno)
• uradno tekmovanje reprezentance Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Individualna tekmovanja (1 točka). Vsaka zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• E (končna uvrstitev vsaj 32. mesto)
• F (končna uvrstitev vsaj 16. mesto)
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•

G (končna uvrstitev vsaj 8. mesto)

Ekipna tekmovanja (1 točka). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A, B,C (končna uvrstitev vsaj 24. mesto ekipno)
• D, E, F (končna uvrstitev vsaj 16. mesto ekipno)
• G (končna uvrstitev vsaj 8. mesto ekipno)
• uradno tekmovanje reprezentance Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Pogoji za vstop v selekcijo:
A selekcija mladinska moška in ženska ekipa U18 (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
• Svetovna lestvica, 1.11.2020
o med prvih 1300 igralcev(mladinci) in 700 igralk(mladinke) - letnik 2003
o med prvih 1500 igralcev(mladinci) in 850 igralk(mladinke) - letnik 2004
o med prvih 1700 igralcev(mladinci) in 1000 igralk(mladinke) - letnik 2005
• doseže vsaj 75 % točk
B selekcija mladinska moška in ženska ekipa U18 (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
• Svetovna lestvica - 1.11.2020
o med prvih 2000 igralcev (mladinci) in 1000 igralk (mladinke) - letnik 2003
o med prvih 2300 igralcev (mladinci) in 1250 igralk (mladinke) - letnik 2004
o med prvih 2700 igralcev (mladinci) in 1500 igralk (mladinke) - letnik 2005
• doseže vsaj 50 % točk

Mladinska selekcija pod 15 let – U15 (letnik 2006, 2007, 2008)
Seštevna igra:

1. Rezultati tekmovanja v tujini – 5 rezultatov – 30 % (Tekmovanja za WAGR, profesionalna tekmovanja, ostala
tekmovanja v tujini za mladince (v organizaciji golf zveze)– 18 lukenj (Schuller Cup (Avstrija),Trofei Giovanili
(Italija)).
a. 0 ali bolje*
- 3 točke,
b. +1 do +4*
- 2 točki,
c. +5 do + 8*
- 1 točka.
2. Rezultati tekmovanja v Sloveniji – 10 rezultatov – 70 % (Državno prvenstvo moški/ženske mladinci/mladinke in
U14, Državno klubsko prvenstvo, Slo Am Tour, PGA Slo Teaching Pro Tour)
a. -1 ali bolje*
- 3 točke,
b. 0 do +3*
- 2 točki,
c. +4 do + 7*
- 1 točka.
* letnik 2007 imajo rezultat +1 udarec od predpisanega
* letnik 2008 imajo rezultat +2 udarca od predpisanega
Točke štejejo iz zadnjih udarjališč (mladinci - bela) in (mladinke - modra) in seštevni igri. Za vsa mednarodna amaterska
in mladinska prvenstva, ki so v EGA koledarju, se šteje da se igra iz zadnjih udarjališč.
Za mladince, ki igrajo iz rumenih udarjališč, so kriteriji za 2 udarca nižji. Za mladinke, ki igrajo iz rdečih udarjališč, so
kriteriji za 2 udarca nižji.
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Match igra: - kriterije za match igro se bo dopolnilo glede na nov sistem Power Method, ko bomo imeli več informacij o
načinu določanja »Power« za posamezno tekmovanje.
Individualna tekmovanja (2 točki). Vsaka zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A,B, C, D (končna uvrstitev vsaj 64. mesto)
• E (končna uvrstitev vsaj 32. mesto)
• F (končna uvrstitev vsaj 16. mesto)
• G (končna uvrstitev vsaj 8. mesto)
Ekipna tekmovanja (2 točki). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• ELITE, A, B,C, D (končna uvrstitev vsaj 20. mesto ekipno)
• E, F (končna uvrstitev vsaj 16. mesto ekipno)
• uradno tekmovanje Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Individualna tekmovanje (1 točka). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju:
• F (končna uvrstitev vsaj 32. mesto)
• G (končna uvrstitev vsaj 16. mesto)
• uradno tekmovanje Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Ekipna tekmovanja (1 točka). Vsaka individualna zmaga (18 lukenj) na tekmovanju, ki šteje za WAGR:
• E, F (končna uvrstitev vsaj 20. mesto ekipno)
• uradno tekmovanje Golf zveze Slovenije proti tuji reprezentanci.
Pogoji za vstop v selekcijo:
A selekcija ml. mladinska moška in ženska ekipa – U15
• doseže vsaj 60 % točk
B selekcija ml. mladinska moška in ženska ekipa – U15
• doseže vsaj 25 % točk

3. Ponovna sestava selekcij – april 2020
Konec meseca aprila 2020 bo Strokovno vodstvo reprezentanc imenovalo dodatne člane v selekcijo za leto 2020.
Pri tem bodo kriteriji za vstop v selekcije:

-

Napredek v zimskem obdobju (tehnična, telesna in mentalna priprava),
Udeležba na treningih v zimskem obdobju,
Pristop do treningov v zimskem obdobju,
Napredek v igri na golf igrišču (taktična in mentalna priprava),
Pristop do igre na igrišču – trening in tekmovanja,
Napredek v igri na golf igrišču – rezultati na prvih tekmovanjih.
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