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TEKMOVANJA GZS 2022

RAZPIS ZA TEKMOVANJE
SLO TOUR 2022
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. PRAVILA IN
POGOJI

1.1

Splošni pogoji tekmovanj 2022

1.2

Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2022

1.3

Tekmovalci so se dolžni seznaniti s pogoji, ki so navedeni v tem razpisu in s Splošnimi
pogoji tekmovanj za 2022.

1.4

Med turnirjem morajo starši, spremljevalci, prijatelji ali drugi gledalci, do igralcev držati
razdaljo najmanj 50 m (25m od zelenice). Tekmovalcem ne smejo deliti nasvetov ali jim
nuditi kakršnekoli druge pomoči. Izjeme za to prepoved so osebe, ki jih je pooblastila
tekmovalna komisija za posamezno tekmovanje. Vse odločitve, ki zadevajo pravila ali
pojavljajoče se probleme, sprejema izključno tekmovalna komisija in tekmovalci.
Vmešavanje drugih in nasprotovanje sprejetim odločitvam, lahko privedejo do
diskvalifikacije igralca.

1.5

Vse spore in nejasnosti glede pravil golfa rešuje sodnik, ostale pritožbe pa tekmovalna
komisija.

1.6

Soigralci in ostali tekmovalci so, v skladu s Pravili golfa, soodgovorni za vsako kršitev
pravil, ki jo opazijo pri soigralcu in nanjo ne opozorijo tega tekmovalca, njegovega
zapisovalca, sodnika ali tekmovalne komisije, ter tako namerno omogočijo tekmovalcu,
da vrne števno kartico z nepravilnim rezultatom. Kazen za tovrstno kršitev:
diskvalifikacija in prijava Disciplinski komisiji GZS.

1.7

Kediji niso dovoljeni. Avtomobilčki niso dovoljeni.
Kazen za kršitev tekmovalnega pogoja: pravilo 6-4

1.8

2. TERMINI
POSAMEZNIH
TEKEM
3. SKUPINE
IN KATEGORIJE

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

Glej uradni koledar tekmovanj GZS na golfportal.si

Kategorije se določi glede na starost in so predpisane v Pogojih tekmovanj 2022. V kolikor bi
tekmovalec želel nastopati v višji kategoriji, mora svojo odločitev pred svojim prvim nastopom
na seriji tekmovanj, pisno sporočiti na Golf zvezo Slovenije.
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Kategorije
Grupa
Profesionalci
Profesionalke
Člani
Članice
U 18 mladinci
U 18 mladinke
U 16 mladinci
U 16 mladinke
U 14 mladinci
U 14 mladinke
U12** dečki
U18 rekreacija
mladinci**
U18 rekreacija
mladinke**

HCP
omejitev
11,4
26,4
18,4
18,4
18,4
18,4
26,4
36
24,4
36
36

Udarjališča

Igra

bela
modra
bela
modra
bela
modra
bela
modra
bela
modra
rumena
rumena

seštevna

rdeča

Št.
krogov
3

seštevna

3

seštevna

3

seštevna

3

seštevna

3

seštevna
seštevna

2
2

seštevna

2

* *Tekmovanja U12 in U18 rekreacija so 2-dnevna (drugi in tretji dan Slo Toura).
Rezultati v posamezni kategoriji se bodo za skupno točkovanje po krogih upoštevali takrat, ko v
posameznem krogu za neko kategorijo nastopijo vsaj trije (3) tekmovalci.
V kolikor tekmovalec ne izpolnjuje pogojev navedenih v tem razpisu, mu lahko Tekmovalna
komisija GZS vseeno odobri nastop na posamezni tekmi.
Vseh 5 krogov tekmovanja šteje za WAGR ločeno za amaterje in amaterke.
4. PRAVICA
NASTOPA IN
OMEJITVE

Člani/članice priznanih klubov GZS, imajo člansko izkaznico GZS za 2022 z urejeno registracijo za
posamezni klub in registracijo za tekmovanja GZS (Olimpijski komite Slovenije) ter izpolnjujejo
pogoje iz tega razpisa.
Tekmovanje je organizirano za posamezno uvrstitev v razpisanih kategorijah.
Posamezniki, ki so člani tujih zvez priznanih s strani EGA, lahko tekmujejo samo za uvrstitev na
posamezni tekmi.

5. PRIJAVA

Rok prijav je 5 dni pred posameznim tekmovanjem na e-poštni naslov:
tekmovanja@golfzveza-slovenije.si .
Pogoji za posamezno tekmo (GF, startnina) bodo objavljeni v razpisu za posamezno tekmovanje.

6. ODJAVA
7. REGISTRACIJA

Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022
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8. ŠTARTNINA

Višina startnine bo določena z razpisom za posamezno tekmovanje.
Golf zveza Slovenije bo sofinancirala startnino v višini 70% za posameznega tekmovalca, ki
tekmuje v starostnih skupinah U18, U16, U14 in U12 in U18 rekreacija, v kolikor je vključen v
redni proces organizirane vadbe v enem od slovenskih golf klubov, članov GZS.
Tekmovalcem, ki nastopajo tudi v Šolskem tekmovanju bo GZS sofinanciral skupaj 10 krogov
tekmovanj (Šolsko in Slo Tour skupaj).

9. PRIZNANJA

10. POSEBNA
DOLOČILA

Na podlagi skupnega seštevka se podelijo priznanja za SLO TOUR 2022 v vseh kategorijah.
Upoštevajo se vsi rezultati, ki jih tekmovalec doseže na posamezni tekmi, vendar mora odigrati
vsaj dve tekmi.
Glej Splošni pogoji tekmovanj GZS 2022 točka 12 in 13!
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