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Povzetek pravil vključuje pravila za najbolj pogoste 
situacije, s katerimi se srečujete med igranjem golfa.

Za temeljitejše razumevanje in reševanje bolj 
zapletenih situacij pa bo nujno, da posežete po Pravilih 
golfa, ki jih izdajata R&A Rules Limited in Golf zveza 
Slovenije.
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Golf je igra z več kot šeststoletno tradicijo. Igramo ga sami ali skupaj s 
soigralci. Razen na najpomembnejših tekmovanjih, bo vsak sam sebi sodnik.

To zahteva posebno spoštovanje igre in soigralcev. Upoštevati moramo 
osnovna načela lepega in varnega vedenja na igrišču. Zavedati se moramo, da 
smo s tem, ko smo postali golfisti, prevzeli tudi nalogo ohranjanja tradicije te 
čudovite igre. 

Posebaj pazite, da:

Ne igrate, dokler se skupina pred 
vami ni dovolj odmaknila;

Zakričite »for«, če bi vaša žogica 
lahko koga zadela;

Se ne premikate, govorite ali 
stojite preblizu, ko nekdo izvaja 
udarec;

ETIKETA
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Ne stopite na linijo pata drugega igralca;

Igrate hitro in ne zaostajate za skupino 
pred vami;

Če boste dlje časa iskali žogico, spustite 
skupino za vami, da vas prehiti;

Popravljajte travno rušo na igrišču in 
odtise žogic na zelenici;

ETIKETA
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ETIKETA

Pograbite odtise po udarcu v 
bunkerju;

Ne mečete palic na zelenico in ne 
slonite na paterju;

Pazljivo jemljete in vračate 
zastavico v luknjo;

Ne vozite z vozički preblizu 
zelenice, in jih puščajte v smeri 
naslednje luknje.
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Luknja (Hole)

Luknja na zelenici, kamor moramo spraviti žogico;
Celoten del igrišča od udarjališča do zelenice;
Igrišče ima lahko 9 ali 18 lukenj.

Najbližja točka za olajšavo (Nearest Point of Relief)

Je izhodiščna točka za določitev območja olajšave brez kazni zaradi motnje, ki jo 
povzroča nepremična zapreka, občasna voda, tla v popravilu, luknja ali izmečki 
po zemlji rijoče živali itd in napačna zelenica. Ta točka je najbližje žogici, a ni 
bližje luknji. Če bi položili nanjo žogico, bi lahko neovirano izvedli udarec, v smeri 
in s palico, kot smo ga nameravali izvesti, če nas motnja ne bi ovirala.

Nenormalno stanje tal (Abnormal Ground Conditions)

Povzroča motnjo pri normalnem igranju, katere vzrok je lahko občasna voda, tla 
v popravilu ali luknja, izmečki ali potka, ki jo je napravila po zemlji rijoča žival, 
plazilec ali ptica.

DEFINICIJE
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Nepritrjeni delci  (Loose Impediments)

So naravne stvari, kot kamni, listje, veje, žuželke itd, če ne rastejo, niso trdno v 
zemlji ali sprijeti z žogico.

Občasna voda (Casual Water)

Je vsaka občasna akumulacija vode na igrišču, ki je vidna prej ali potem, ko je 
igralec v postavitvi  (rosa in slana ni občasna voda).

Out (Out of Bounds) 

Zunaj igrišča ali dela igrišča, ki je tako označen. Žogica je v outu, ko leži cela 
zunaj meja outa.

Ovire (Hazards)

Je katerikoli bunker ali vodna ovira.

DEFINICIJE
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Po igrišču (Through the Green)

Je celotno igrišče, razen udarjališča in zelenice luknje, ki jo igramo in vseh ovir 
na igrišču.

Po zemlji rijoča žival (Burrowing Animal)

Je žival, ki dela luknje za svoje bivališče (krt, zajec, itd).

Tla v popravilu (Ground Under Repair) 

Katerikoli del igrišča, ki je tako označen. Zajema tudi kupe materiala za odvoz in 
luknje, ki so jih  izkopali  vzdrževalci, čeprav niso označene. 

DEFINICIJE
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DEFINICIJE

Zapreka (Obstruction) 

Je vse, kar je umetno narejeno, razen:  objektov, ki določajo out ali so 
zunaj igrišča in objektov, ki so razglašeni z lokalnimi pravili za sestavni del 
igrišča. 

Zapreke so nepremične in premične. 

Premične so takrat, če jih premaknemo 
brez nerazumnega napora, nepotrebnega 
zavlačevanja ali brez povzročitve škode. 

Nepremične zapreke 
ne smemo premikati !
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IGRE

Seštevna igra (Stroke Play)
Zmagovalec je tekmovalec, ki odigra dogovorjen krog ali kroge z najmanj udarci.

Match igra (Match play)
Zmagovalec luknje je igralec, ki je zaključil luknjo z manj udarci. Zmagovalec 
igre je igralec, ki je dobil več lukenj.

Stableford
Je oblika seštevne igre, v kateri tekmovalec igra proti določenemu številu 
udarcev za vsako luknjo, za kar dobi ustrezne točke. Zmagovalec je igralec z 
največ točkami.

V četvero (Foursome)
Igra, v kateri igrata dva igralca, izmenično, proti drugima dvema igralcema; 
vsaka stran igra z eno žogico. V četvero se lahko igra v seštevni ali match igri.

S štirimi žogicami (Four-Ball)
Igra , v kateri dva igralca igrata s svojo boljšo žogico proti boljši žogici drugih 
dveh igralcev. S štirimi žogicami se lahko igra v seštevni ali match igri.
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SPLOŠNA PRAVILA

Igralci se ne smete dogovoriti, da boste izključili veljavnost kateregakoli 
pravila.

Ni dovoljeno uporabljati več kot 14 palic.

Predno začnete z igro, označite svojo žogico. Če se bo med igro poškodovala, 
jo boste lahko nadomestili z drugo. Če jo ne prepoznate, se smatra, da je 
izgubljena.

Igralec je odgovoren za pravilen rezultat vsake luknje na seštevni kartici. Po 
končanem krogu morata zapisovalec in igralec podpisati seštevno kartico, katero 
je potrebno vrniti, kakor hitro je mogoče.

Na štart morate priti ob določenem štartnem času in igrati v določeni skupini.

Med igro ne smete izvajati vadbenih udarcev, razen patanja in čipanja na 
zelenici zadnje odigrane luknje, vadbeni zelenici ali udarjališču naslednje luknje, 
če pri tem ne zavlačujete igre in ne vadite iz ovir.

Med igro ne smete dajati nasvetov nobenemu udeležencu tekmovanja, ki igra 
na igrišču. Ravno tako ne smete prositi za nasvet. 

Informacija o pravilih golfa ali o oddaljenosti od zastavice ni nasvet. 
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UDARJALIŠČE

Žogico lahko postavite na tla ali na klinček. Biti mora med označevalcema, ali do 
razdalje dveh palic za njima. Pri udarcu z udarjališča lahko stojite zunaj njega. Če 
žogica med pripravo na udarec pade s klinčka, jo brez kazni položite nazaj. Če pa 
ste nameravali izvesti udarec, se ta šteje, tudi če žogice niste zadeli.

Če igrate zunaj udarjališča, boste v seštevni igri kaznovani z dvema 
kazenskima udarcema. Udarec morate ponoviti. V match igri ni kazni, vendar 
lahko nasprotnik zahteva , da ponovite udarec.

A B

C

A, B - žogica je znotraj udarjališča

C - žogica je zunaj udarjališča
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ŽOGICO IGRAJTE, KOT LEŽI

Žogico morate vedno igrati, kot leži.   Ne smete:

Pritiskati trave ali česarkoli okoli žogice;

Premikati, upogibati, lomiti ali stopiti na veje ali česarkoli, kar raste 
in vas moti pri zamahu ali smeri igranja;

Premikati nepremične zapreke in oznake za out;

Graditi ali odstraniti nepravilnosti na površini tal;

Graditi postavitve;

Odstraniti nesprijete zemlje, peska, položene travne ruše;

Odstraniti rose, ivja ali vode;

Se dotikati (z roko ali palico) tal ali vode v ovirah;

Odstranjevati nepritrjenih delcev v ovirah;
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ŽOGICO IGRAJTE, KOT LEŽI

Igralec vseeno ne bo kaznovan, če se prej navedene  kršitve zgodijo med:

Pravilnim zavzemanjem postavitve;

Izvajanjem udarca;

Opravili (v skladu s pravili) na udarjališču ali zelenici.

Pravilno zavzamete postavitev takrat, ko si z le-to najmanj izboljšate pogoje za 
nameravani udarec. 

Če se morate postaviti pod vejo, jo lahko upognemo z roko le toliko, da se 
namestite v postavitev. Za nameravani zamah pa ne smete ničesar več upogibati 
ali lomiti. 
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NAPAČNA ŽOGICA

Priporočljivo je, da svojo žogico pred začetkom igre označite, tako da jo boste 
vedno prepoznali. Za igranje z napačno žogico (soigralčevo, zapuščeno ali 
svojo, ki ni v igri) boste kaznovani z dvema kazenskima udarcema, igro pa 
morate obvezno nadaljevati s svojo žogico. 

Če napake ne popravite, preden opravite udarec z naslednjega udarjališča, 
boste v seštevni igri diskvalificirani, v match igri pa izgubili luknjo. 

Žogico lahko identificirate kjerkoli na igrišču. Svojemu zapisovalcu morate 
omogočiti, da opazuje dvig žogice, katere položaj morate pred tem označiti. 
Očistite jo lahko le toliko, kot je potrebno, da jo prepoznate.

Če je napačna žogica, ki ste jo igrali,  pripadala soigralcu,  naj jo njen lastnik 
položi na mesto, od koder je bila prvič napačno odigrana.
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ZELENICA

Linije pata se ne smete dotakniti, razen če popravljate odtise žogic ali 
odstranjujete nepritrjene delce ali pesek. To lahko storite, četudi vaša žogica še 
ne leži na zelenici.

Žogico lahko na zelenici dvignete in očistite. Pred tem jo morate označiti. Vrnite jo 
natančno na isto mesto. 

Površine  zelenice ne smete preizkušati. 

Predno patate, odstranite palico z zastavico, ali prosite nekoga, da jo pridrži.

MIRUJOČA ŽOGICA SE PREMAKNE

Če slučajno povzročite premik žogice, jo dvignete, ko ni dovoljeno ali jo 
premaknete med nagovorom, dobite en kazenski udarec. Žogico morate vrniti 
na prejšnje mesto. 

Če žogice ne vrnete na prejšnje mesto, boste v seštevni igri dobili skupaj dva 
kazenska udarca, v match igri pa izgubili luknjo.

Če mirujočo žogico premakne kdo drug ali druga žogica, jo brez kazni vrnite na 
prejšnje mesto.
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GIBAJOČA ŽOGICA SE ODBIJE ALI USTAVI

Če boste vašo gibajočo žogico odbili ali ustavili sami, vaš kedi, partner ali vaša 
oprema, boste v seštevni ali match igri kaznovani z enim kazenskim udarcem. 
Žogico igrajte, kot leži.

Če vašo gibajočo žogico odbije ali ustavi kdo drug, jo igrajte, kot leži, razen na 
zelenici, kjer morate ponoviti udarec.

Če se vaša gibajoča žogica odbije ali ustavi zaradi druge žogice, ni kazni; žogico 
igrate kot leži, razen pri seštevni igri na zelenici, kjer boste kaznovani z dvema 
kazenskima udarcema.
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DVIGANJE, DROPANJE IN POLAGANJE ŽOGICE

Če boste morali dvignjeno žogico ponovno položiti, potem njeno lego označite. 
Če pri vnovičnem polaganju ne obstane, poiščite najbližjo lego, ne bliže luknji, 
kjer bo obstala.

Ko žogico dropate, stojte zravnano, 
stegnite roko vodoravno in jo 
spustite v območje, 
določeno po ustreznem pravilu.

Če se žogica odkotali v oviro, iz ovire, v out, na zelenico, več kot dve dolžini 
palice od mesta, kjer je padla, nazaj k motnji, zaradi katere ste vzeli olajšavo, ali 
bliže k luknji, jo dropajte še enkrat. Če se ponovi isto, jo položite na mesto, kjer 
se je pri ponovnem dropu najprej dotaknila tal.

NAPAČNO PRAVILNO
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DVIGANJE, DROPANJE IN POLAGANJE ŽOGICE

Žogica se sme odkotaliti od mesta, kjer je med dropanjem padla na tla, a ne za 
več kot dve dolžini palice. Tako bo po dropanju  zaradi nepremične zapreke ali 
nenormalnega stanja tal lahko ležala skoraj tri dolžine palice od najbližje točke za 
olajšavo, pri stranski vodni oviri pa skoraj štiri dolžine palice od točke, kjer je 
prečkala mejo vodne ovire.

Če žogica med dropanjem zadene vas, vašega kedija, partnerja ali opremo, jo 
morate, brez kazni,  ponovno dropati.

ČIŠČENJE ŽOGICE

Če morate žogico po kateremkoli pravilu dvigniti, jo lahko očistite, razen če jo 
morate dvigniti, ker: 

1. Morate ugotoviti, ali je še primerna za igro;

2. Jo morate identificirati (očistite jo lahko le toliko, kot je potrebno za 
identifikacijo);

3. Jo dvignete, če moti ali pomaga drugemu igralcu pri igri.
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NEPRITRJENI DELCI

Če se  žogica med odstranjevanjem nepritrjenega delca premakne (razen na 
zelenici), boste kaznovani z enim kazenskim udarcem. 

Žogico morate ponovno položiti na prejšnje mesto, sicer igrate z napačnega 
mesta, za kar boste kaznovani z dvema kazenskima udarcema.

Nepritrjene naravne delce, kot so kamni, vejice, listje, itd lahko odstranite, brez 
kazni, če ležijo po igrišču ali na zelenici. 

Ne smete pa jih odstraniti 
iz bunkerja ali vodne ovire, 
če leži vaša žogica v isti 
oviri.



POVZETEK PRAVIL GOLFA 2008-2011

NAJBLIŽJA TOČKA ZA OLAJŠAVO

Pri motnjah, ki jih povzročajo nepremične zapreke, nenormalno stanje tal, ali ko 
se vaša žogica nahaja na napačni zelenici, lahko izkoristite olajšavo brez 
kazni. Vendar morate upoštevati določen postopek, sicer obstaja možnost, da 
igrate z napačnega mesta, za kar boste kaznovani z dvema kazenskima 
udarcema.

Najprej morate poiskati najbližjo točko, kjer  že lahko izvedete nameravani 
udarec, v nameravani smeri in z nameravano palico, ne da bi vas obstoječa 
motnja še ovirala. To točko,       najbližjo točko za olajšavo,  od katere 
boste določili območje za dropanje, označite s klinčkom.

Vendar pozor! To ne pomeni, da boste smeli poiskati  tako točko vedno na 
prijazni legi. Lahko bo ležala v grmovju, ob zidu , ki predstavlja out ali kakšni 
drugi legi, kjer bo žogica, če jo boste tam dropali, neigralna. 

Zato včasih ne boste mogli izkoristiti olajšave, temveč boste prisiljeni, da žogico 
igrate, kakor leži, ali jo razglasite za neigralno.
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Od označene        najbližje 
točke za olajšavo nato 
izmerite območje ene palice 
(katerekoli, najbolje 
drajver), ki ni bliže luknji in 
dropate žogico v to območj. 
Potem pa lahko igrate s 
katerokoli palico in v 
poljubni smeri.

KRTINA

TLA V 
POPRAVILU,

OBČASNA 
VODA, CESTA,

ZID ALI
DRUGA

ZAPREKA

območje
dropanja
žogice

najbližja točka za 
olajšavo, od katere 
merimo eno palico 
za določitev 
območja dropanja

položaj nog 
pri nagovoru

najbližja točka 
je lahko v grmu, 
deblu, ob zidu
...

žogica

najbližja točka za 
olajšavo, od katere 
merimo eno palico 
za določitev območja 
dropanja

NAJBLIŽJA TOČKA ZA OLAJŠAVO



POVZETEK PRAVIL GOLFA 2008-2011

ZAPREKE

Pri igranju vas lahko motijo premične in nepremične zapreke. Zapreke so vse na 
igrišču, kar je umetno narejeno, razen če ni razglašeno za sestavni del igrišča.

Premične zapreke lahko odstranite brez kazni kjerkoli na igrišču. Če se žogica 
med odstranjevanjem premične zapreke premakne, jo brez kazni položite na 
prejšnje mesto. Sicer igrate z napačnega mesta, za kar boste kaznovani z 
dvema kazenskima udarcema.

Če vas nepremična zapreka moti pri postavitvi, nameravanem zamahu ali pa leži 
žogica na njej, lahko izkoristite olajšavo brez kazni. Poiščete najbližjo točko za 
olajšavo in dropate žogico v območje v dolžini ene palice, ne bližje luknji. 
Olajšavo lahko izkoristite tudi takrat, ko leži zapreka na vaši liniji patanja. Ne 
morete pa je izkoristiti, če leži na vaši liniji igranja, torej med vašo žogico in 
luknjo.

Če leži nepremična zapreka v bunkerju, morate izkoristiti olajšavo v bunkerju ali 
z enim kazenskim udarcem dropati žogico izven bunkerja neomejeno daleč 
nazaj, s tem da so luknja, točka, kjer je ležala, in mesto, kamor žogico dropate, 
na isti liniji.
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NENORMALNO STANJE TAL

Če leži vaša žogica  v občasni vodi, na tleh v popravilu, v luknji ali na kupu, ki ga 
je naredila po zemlji rijoča žival, plazilec ali ptica, ali vas taki pogoji motijo pri 
vaši postavitvi ali zamahu, jo lahko:

1. Po igrišču (through the green): dropate brez kazni znotraj dolžine ene 
palice od najbližje točke za olajšavo, vendar ne bližje luknji.

2. V bunkerju: dropate brez kazni v bunker, znotraj dolžine ene palice od 
najbližje točke za olajšavo in ne bližje luknji. Če popolna olajšava ni mogoča, jo 
dropate v tisti del bunkerja, kjer je  možna največja olajšava in ki ni bližje luknji. 
Lahko pa jo, z enim kazenskim udarcem, dropate zunaj bunkerja, neomejeno 
daleč, s tem da so luknja, točka, kjer je ležala, in mesto, kamor žogico dropate, 
na isti liniji.

3. Na zelenici: položite žogico na najbližjo točko za olajšavo. Če popolna 
olajšava ni mogoča, jo položite na najbližje mesto, ki vam omogoča največjo 
olajšavo, in ki ni bližje luknji. To mesto je lahko izven zelenice.

Če žogico v nenormalnem stanju tal izgubite, imate vseeno pravico do zgoraj 
naštetih olajšav. Pri tem vzamete točko, kjer je žogica nazadnje prečkala mejo tal 
v nenormalnem stanju, kot točko za določitev najbližje točke za olajšavo. Če leži 
vaša žogica v vodni oviri, zgoraj naštete olajšave ne veljajo; igrati morate po 
pravilu za vodne ovire.
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VODNE OVIRE

Vodna ovira je morje, jezero,..., jarek ali drug 
vodotok, napolnjen z vodo ali prazen, če je tako 
označen. Vodne ovire so označene z rumenimi količki. 
Žogica se nahaja v vodni oviri, če se nahaja cela v njej 
ali se le dotika meje vodne oviri. 

Vodna ovira postane stranska vodna ovira, če žogice 
ne moremo ali ni praktično dropati za vodno oviro. 
Stranske vodne ovire so označene z rdečimi količki. 

Da je žogica v vodni oviri, moramo to vedeti ali biti 
skoraj gotovi. To je takrat, ko jo vidimo ležati ali smo 
jo videli pasti v vodno oviro, ali pa je območje zunaj 
tako počiščeno (čistina), da bi jo zlahka našli, če bi bila 
zunaj vodne ovire. Sicer jo moramo razglasiti za 
izgubljeno. 

V vodni oviri ne morete žogico razglasiti za neigralno in 
ne morete izkoristiti olajšave zaradi nepremične zapreke 
ali nenormalnega stanja tal.
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Če se žogica nahaja v vodni oviri, imate tri možnosti. Žogico lahko igrate, 
kakor leži (3), ali z enim kazenskim udarcem:

VODNE OVIRE

Če se žogica nahaja v vodni oviri, imate tri 
možnosti. Žogico lahko igrate, kakor leži 
(3), ali z enim kazenskim udarcem:

Igrate z mesta zadnjega udarca (1);

Dropate žogico v poljubni razdalji za 
vodno oviro tako, da so luknja, točka, kjer 
je nazadnje prečkala mejo vodne ovire, in 
mesto, kamor žogico dropate, na isti liniji 
(2);

Pri stranski vodni oviri lahko poleg 
naštetega še dropate žogico v razdalji dveh 
palic od  a) točke, kjer je žogica nazadnje 
prečkala mejo vodne ovire (4) ali  b) točke 
v enaki oddaljenosti od luknje na drugem 
bregu stranske vodne ovire (5), če ta 
možnost obstaja.

3

3

1

2 2

4

5

mesto zadnjega 
udarca

VODNA OVIRA

STRANSKA 
VODNA OVIRA
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ŽOGICA JE IZGUBLJENA ALI JE V OUTU

Žogica je v outu, če leži cela zunaj meje outa. Out je označen z belimi količki. 
Igralec lahko stoji v outu, ko igra žogico, ki je v igrišču. Žogica je izgubljena, če 
je ne najdete v času petih minut, odkar ste jo začeli iskati. Če leži žogica v vodni 
oviri, ne more biti izgubljena, temveč morate igrati po pravilu za vodne ovire.

Če je vaša žogica izgubljna ali v outu, morate igrati, z enim kazenskim 
udarcem, drugo žogico z mesta, kjer ste igrali zadnji udarec.

Če po izvedenem udarcu predvidevate, da bo lahko žogica izgubljena ali v outu, 
je priporočljivo, zaradi prihranka časa, da igrate provizorično žogico. To morate 
najaviti in jo odigrati, predno ste krenili iskati svojo originalno žogico. Če ste 
ugotovili, da je vaša žogica izgubljena ali v outu, igrajte dalje provizorično žogico 
in si pripišete en kazenski udarec.  Če v petih minutah najdete originalno 
žogico, ki ni v outu, jo morate igrati, provizorično žogico pa preklicati.
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NEIGRALNA ŽOGICA

Svojo žogico lahko razglasite kot neigralno kjerkoli na igrišču, razen v vodni oviri. 
Igralec je edini razsodnik, ali je njegova žogica neigralna.

Svojo žogico lahko razglasite kot neigralno kjerkoli 
na igrišču, razen v vodni oviri. Igralec je edini 
razsodnik, ali je njegova žogica neigralna.

Če smatrate, da je vaša žogica neigralna, jo lahko,
z enim kazenskim udarcem:

1. dropate čim bližje mestu, od koder ste 
nazadnje igrali originalno žogico (1), ali 

2. dropate znotraj dolžine dveh palic od mesta, 
kjer je žogica ležala, a ne bližje luknji (2), ali 

3. dropate za točko, kjer je ležala, neomejeno 
daleč, s tem da so luknja, točka, kjer je ležala, 
in mesto, kamor žogico dropate, na isti liniji 
(3).

Če leži neigralna žogica v bunkerju in se odločite, 
da boste igrali po določilih 2. ali 3., morate 
žogico dropati v bunker.

1
2

3
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KAZENSKI UDARCI

En kazenski udarec si morate prišteti, če:

Se žogice namerno dotaknete (razen s palico pri nagovoru);

Jo dvignete ali premaknete (razen ko pravila dovoljujejo);

Je ne markirate, ko jo morate dvigniti;

Golf morate igrati v skladu s pravili golfa. Sami ste odgovorni za poznavanje 
pravil. Če kršite pravila, morate vašemu rezultatu za posamezno luknjo pripisati 
še kazenske udarce. V primeru najhujših kršitev pravil golfa boste celo 
diskvalificirani. 
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KAZENSKI UDARCI

Zadenete z žogico sebe, svojega kedija, partnerja ali vašo opremo;

Jo nepravilno dropate, in napake ne popravite;

Jo udarite več kot enkrat ob enem zamahu;

Jo očistite, ko je ne bi smeli (pravila 5, 12, 22).

In v primeru olajšav zaradi:

Vodne ovire;

Neigralne lege;

Outa.

Dva kazenska udarca, v match igri pa izgubo luknje si morate pripisati v 
primeru kršitev vseh drugih pravil.
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KAJ IN KJE JE

DOVOLJENO NI DOVOLJENO 

Kaj je dovoljeno ? Pravilo Po igrišču Bunker Vodne 
ovire Zelenica

Odstraniti nepritrjene delce 23-1

Odstraniti premično zapreko 24-1

Olajšava zaradi nepremične 
zapreke

24-2

Olajšava zaradi nenormalnega 
stanja tal

25-1

Razglasiti žogico za neigralno 28

Ugotavljati če je žogica 
poškodovana

5-3

Nehote premakniti žogico med 
iskanjem

12-1

Dvigniti žogico zaradi 
identifikacije

12-3

Igrati napačno žogico 15-3


