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SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ GZS 2021
Splošni pogoji tekmovanj veljajo za vsa uradna tekmovanja Golf zveze Slovenije v letu 2021, brez izjem. 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. POGOJI IGRE

Vsa uradna tekmovanja GZS bodo izpeljana v skladu:
a) s Pravili golfa in amaterskega statusa, ki so odobrena s strani R & A Rules Limited
2019.
b) z lokalnimi pravili vsakokratnega golf igrišča, ki so v skladu s Pravili golfa 2019 in
določili Lokalnih pravil GZS 2021, ter so odobrena s strani tekmovalne komisije
GZS
c) s pravili Svetovnega hendikep sistema 2020
d) z ostalimi pogoji, ki so navedeni v razpisu za posamezno tekmovanje

2. OBLIKA
TEKMOVANJ

a) Mladinska tekmovanja in SLO TOUR
•

Serija tekmovanj, državna in mednarodna prvenstva Slovenije
o Seštevna igra brez upoštevanja hendikep indeksa

b) Midamaterska in seniorska tekmovanja
•

•
3. PRAVICA DO
UDELEŽBE NA
TEKMOVANJIH

Serija tekmovanj
o Stableford, razvrstitev na podlagi stableford točk in stableford točk z
upoštevanjem hendikep indeksa
Državna in mednarodna prvenstva Slovenije
o Seštevna igra brez upoštevanja hendikep indeksa

Pravico do udeležbe na seriji tekmovanj in posamezni tekmi imajo:
a) člani kluba, ki je član GZS, z urejenim članstvom za leto 2021 (aktiven A član)*
in, ki so registrirani igralci posameznega kluba pri GZS za tekmovalno
sezono 2021; izjema je Šolsko tekmovanje, kategorija U10 in U8.
b) registriran tekmovalec ima lahko najvišji SHS HI 36,0 ; izjema je Šolsko
tekmovanje.
c) v registracijskem obdobju od 1.1. 2021 do 31.12. 2021, lahko igralec nastopa
samo za klub, ki ga je registriral. V tem obdobju igralec ne more, kot že za
nek klub registriran igralec, prestopiti v drug klub; določilo velja za vsa
pokalna tekmovanja, državna prvenstva in mednarodna prvenstva
Slovenije;
d) tuji državljani lahko nastopajo za posamezni klub, če so stalni ali začasni
rezidenti v Sloveniji;
e) tuji državljani, ki nastopajo, morajo imeti priznan SHS HI, ki je predpisan za
posamezno tekmovanje ali serijo tekmovanj;
f) tuji državljani, ki želijo nastopati, morajo imeti status amaterja;
g) za serijo tekmovanj ali za posamezno tekmovanje je lahko v razpisnih pogojih
podana starostna omejitev;
h) na mednarodnih državnih prvenstvih lahko nastopajo tekmovalci, ki so člani
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kluba, ki je član nacionalne golf zveze, ki je priznana s strani EGA ali IGF.
* »B člani« lahko tekmujejo, če so registrirani tekmovalci za »B klub« in z urejenim »A
članstvom« in seveda urejenim »B članstvom« (aktiven »B član« - naročena članska
izkaznica tudi za »B članstvo« v 2021).
4. STAROSTNE
OMEJITVE

4.1 MLADINCI
Zgornja starostna meja v posameznih mladinskih kategorijah je določena po
letnikih:
i.)
ii.)
iii.)
iv.)
v.)

U18
U16
U14
U12
U10

2003, 2004
2005, 2006
2007, 2008
2010, 2009
2012, 2011

4.2 ČLANI
V seriji tekmovanj je tekmovalec dopolnil 19 let ali bo dopolnil 19 let.
Na državnih ali mednarodnih članskih tekmovanjih lahko nastopajo tekmovalci,
ki so starejši od 14 let, zgornje omejitve ni.
4.3 MIDAMATERJI
a) Za serijo tekmovanj je spodnja meja 25 let, v kolikor je tekmovalec dopolnil ali
bo dopolnil 25 let v letu 2021;
b) Za državno prvenstvo mora na dan prvega dne tekmovanja dopolniti 25 let.
4.4 SENIORJI
a) Za serijo tekmovanj je spodnja meja 50 let, v kolikor je tekmovalec dopolnil ali
bo dopolnil 50 let v letu 2021;
b) Za državno prvenstvo mora na dan prvega dne tekmovanja dopolniti 50 let.
5.

PRIJAVA NA
SERIJO
TEKMOVANJ
ALI
POSAMEZNO
TEKMOVANJE

5.1. Prijava klubskih ekip na serijo tekmovanj
a) Rok prijav za klubske ekipe v pokalnih tekmovanjih je določen s posameznim
razpisom za tekmovanje
b) Kasnejših prijav klubskih ekip se ne upošteva.
c) V tekoči sezoni lahko za posamezno serijo tekmovanj tekmovalec nastopa samo
za en golf klub (registriran tekmovalec).
d) Za vsako klubsko ekipo mora biti prijavljen vodja (kapetan), ki mora obvezno
izpolniti vse zahtevane podatke na prijavnici.
e) Vodja ekipe je zadolžen in odgovoren, da so vsi člani ekipe posameznega kluba
seznanjeni s splošnimi tekmovalnimi pogoji za sezono 2021 in morebitnimi
terminskimi spremembami tekmovanj.
f) Upoštevale se bodo samo prijave, ki izpolnjujejo pogoje iz posameznega razpisa
in so bile na GZS poslane pravočasno.
g) Prijav, ki bodo nepopolne ali bodo prispele kasneje od določenega datuma, se
avtomatsko in brez opozorila NE bo upoštevalo.
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5.2. Prijava na posamezno tekmovanje
i.) Rok prijav za posamezno tekmo iz serije tekmovanj in na državna prvenstva je
določen z razpisom za posamezno tekmovanje.
ii.) Za individualna tekmovanja velja, da je tekmovalec seznanjen s pogoji
tekmovanja, ko se uradno prijavi za to tekmovanje.
6. ODJAVA

a) Vse odjave morajo biti sporočene do roka v pisni obliki po e-pošti ali faksu na
GZS.
b) V kolikor s posameznim razpisom ni drugače določeno, je rok za odjavo do
24:00, na dan pred začetkom tekmovanja. Zakasnelih odjav ne bomo upoštevali.
c) Odjave na recepciji posameznega igrišča se ne upoštevajo.
d) Tekmovalec, ki odjave ni podal pravočasno, se smatra, da je aktivni udeleženec
tekmovanja. V kolikor se tekmovalec ne pojavi na štartu v času, ki mu je določen
s štartno listo, je po preteku petih (5) minut avtomatsko diskvalificiran in se ga
tako vodi v rezultatih tekmovanja.
e) V primerih, ko je to določeno z razpisom, je tekmovalec 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 ekipi.

7. REGISTRACIJA

Vsak tekmovalec se mora na dan tekmovanja javiti na recepciji golf igrišča na katerem
tekmovanje poteka:
A) za državna prvenstva uro pred prvim štartnim časom;
B) za ligaška tekmovanja uro pred svojim štartnim časom;
in tako najaviti svojo prisotnost na tekmovanju, ne glede na to ali klub pošlje naročilnico
za svoje člane ali ne.

8. TEKMOVALNI
POGOJI

Za vsa tekmovanja GZS veljajo »Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2021«, ki so
navedena v dodatku I.

9. TEKMOVALNA
KOMSIJA

Vsa tekmovanja vodi tekmovalna komisija, ki jo določi GZS.

10. DOSEŽENI
REZULTATI

a) Doseženi rezultati tekmovalcev se objavijo po uradnem zaključku tekmovanja
oziroma, ko je zadnji tekmovalec zaključil tekmovanje.
b) Tekmovalna komisija tekmovanja je dolžna poskrbeti za javno objavo neuradnih
doseženih rezultatov na vidnem mestu igrišča, kjer tekmovanje potekalo.
c)

Dolžnost vsakega tekmovalce je, da preveri svoj rezultat v sistemu za vodenje
tekmovanja na golfportalu, ali na vidnem mestu na igrišču na katerem
tekmovanje poteka.

d) Tekmovalec ima 30 minut po objavi neuradnih rezultatov pravico, da preveri
svoj doseženi rezultat in morebitno neskladje med rezultatom, zapisanim na
števni kartici in v sistemu, ter s tem seznani tekmovalno komisijo tekmovanja, ki
preveri dejansko stanje.
e) Pritožbo na dosežene rezultate posameznega tekmovalca lahko podajo tudi
sotekmovalci, sodnik tekmovanja, ali tekmovalna komisija tekmovanja.
f)

Po 30 minutah od zaključka tekmovanja oziroma obravnave vseh pritožb s strani
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tekmovalne komisije tekmovanja postanejo rezultati tudi uradni rezultati
tekmovanja in jih ni več mogoče spreminjati oziroma popravljati, tudi če so v
škodo tekmovalca.
g) V kolikor tekmovalna komisija ugotovi namerno prirejanje doseženega rezultata
posameznega tekmovalca s strani tekmovalca, se to obravnava kot groba kršitev
pogojev tekmovanja.
h) Tekmovalna komisija je dolžna podati prijavo Disciplinski komisiji GZS,
tekmovalcu pa se do končne odločitve Disciplinske komisije prepove udeležba
na vseh tekmovanjih GZS.
i)

11. TOČKOVANJE

Po 30 minutah od uradnega zaključka tekmovanja postanejo rezultati tudi
uradni rezultati tekmovanja in jih ni več mogoče spreminjati oziroma popravljati,
tudi če so v škodo tekmovalca.

Posamezna tekma se točkuje v skladu s sistemom točkovanja GZS za serijo tekmovanj na
podlagi doseženih rezultatov oziroma razvrstitve na posameznem tekmovanju:
Tabela 1
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Točke
100
80
60
50
45
40
36
32
29
26
24
22
20
18
16

Mesto
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Točke
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

a) Pri delitvi mest se število točk za doseženo mesto iz Tabele 1 dodeli vsem
tekmovalcem, ki so se uvrstili na to mesto.
b) Za končno lestvico klubov (ekip) in posameznikov šteje število mest določenih z
razpisom za posamezno tekmovanje.
c)

Po zadnji tekmi v seriji tekmovanj končno razvrstitev potrdi tekmovalna
komisija.

d) V primeru enakega rezultata za prva tri osvojena mesta v končni razvrstitvi ekip
in posameznikov, se upošteva večje število boljših osvojenih mest.
e) V kolikor enakost med ekipami ali posamezniki še vedno obstaja, se upošteva
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rezultate zadnjega, predzadnjega, itd. kroga tekmovanja.

12. POSEBNA
DOLOČILA

MLADINSKA TEKMOVANJA IN SLO TOUR
Za vse tekmovalce velja določilo, da je prepovedano kajenje in uživanje alkoholnih pijač
in ostalih opojnih substanc na igrišču, vadišču in vseh prostorih, kjer se igralci zadržujejo!
Kršitve tega določila se kaznuje s prepovedjo igranja na naslednjem tekmovanju GZS,
grobe kršitve tega določila pa z izključitvijo iz tekmovanj GZS 2021 do konca sezone.

13. COVID 19

V primeru veljavnosti ukrepov Vlade RS, ki se nanašajo na zavarovanje zdravja in
možnosti prenosa okužbe z Covid 19 bo GZS uveljavila za tekmovanja GZS določila, ki so
veljala že v letu 2020 (potrjena s strani NIJZ) ter navodila v skladu s Pravili golfa v času
takih primerov odobrenih s strani R&A.
Kršitve tega določila se kaznuje s prepovedjo igranja na naslednjem tekmovanju GZS,
grobe kršitve tega določila pa z izključitvijo iz tekmovanj GZS 2021 do konca sezone.
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