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»SLO POKAL 2020 - SUPERFINALE« 
INDIVIDUALNO POKALNO TEKMOVANJE NA IZPADANJE 

SOBOTA, 17.10.2020, OB 10.00, START NA STREL, BRDO PRI KRANJU 
 PRAVICA NASTOPA: do največ 16 igralcev; prednost pri prijavi imajo igralci ali igralke, 
ki so se uvrstili v Superfinale na tekmovanju “SLO POKAL 2020 – FINALE” (3.10.2020); 
prijavijo se lahko tudi igralci s čakalne liste (odloča vrstni red prijav), vendar le v primeru 
če kateri od uvrščenih igralcev na Superfinalu ne bo igral. 
 PRIJAVE IN PRIJAVNINA (prijavnica): pitchputt.si@gmail.com, zadnji rok: sreda, 
14.10.2020; prijavnina: 15 € / oseba (vadbene žogice, karta za vadišče in igrišče, voda, 
sadje); 
 PRAVILA IGRE IN NAČIN IGRE: igra se v skladu z aktualnimi pravili FIPPA, PPZS in 
lokalnimi pravili igrišča za PP Brdo pri Kranju; 
Način igre: individualno, match play, seštevna igra, bruto (match play = igra na izpadanje; 
dobljena luknja 1 točka, neodločeno ½ točke); 4 bolje uvrščene igralce na častni rang listi 
PPZS se razporedi kot nosilce, preostale igralce se žreba;  

 1. krog, 16 igralcev (osmina finala), 9 lukenj;  
 2. krog, 8 igralcev (četrtfinale), 6 lukenj;  
 3. krog, 4 igralci (polfinale), 6 lukenj;  
 4. krog, 4 igralci, (superfinale, poraženca za 3. mesto, zmagovalca za 1. mesto), 6 

lukenj. 
  Tolažilne skupine ni (prosto igranje oz. spremljanje zaključnega dela tekmovanja); 

Enak rezultat: 
 osmina finala (1. krog): odloča boljši rezultat na zadnjih 6, 3, 2, 1 luknji in potem 

žreb;  
 četrtfinale (2. krog): odloča boljši rezultat na zadnjih 4, 3, 2, 1 luknji in potem žreb;  
 polfinale (3. krog): odloča boljši rezultat na zadnjih 4, 3, 2, 1 luknji; če je rezultat 

ponovno enak - odloča nadaljevanje igre s čipanjem (Chip off); zmaga igralec, ki je 
bližje zastavici. Če je rezultat ponovno enak odloča nadaljevanje igre s patanjem 
(Putt off); zmaga igralec, ki je bližji luknji; 

 superfinale (4. krog): če je rezultat enak - o prvem, drugem in tretjem mestu odloča 
nadaljevanje igre z izločanjem, do končne odločitve (Shoot out), 1 luknja; zmaga 
igralec z boljšim rezultatom; če je rezultat ponovno enak - odloča nadaljevanje igre 
s čipanjem (Chip off), zmaga igralec, ki je bližje zastavici. Če je rezultat ponovno enak 
odloča nadaljevanje igre s patanjem (Putt off), zmaga igralec, ki je bližji luknji; 

Igrišče: startne oznake - rdeče;  
Vozila: uporaba je dovoljena ob predložitvi zdravniškega potrdila;  

 NAGRADE: 1., 2. in 3. mesto. Zmagovalec je pokalni državni prvak, zastopa Slovenijo na 
mednarodnih prvenstvih. Podelitev nagrad po zaključku tekmovanja. 
Točke za častno rang listo PPZS: 1. mesto - 20 točk, 2.-15 točk, 3.-11 točk, 4.-8 točk, 5.-8. 

mesto - po 6 točk; 

 TEKMOVALNA KOMISIJA (TK) IN SODNIK:  TK: PPZS; sodnik: določi PPZS; 

 PRITOŽBE IN SPREMEMBE: pritožbe: TK, v pisni obliki, takoj po zaključku tekmovanja; 
spremembe: TK si pridržuje pravico do spremembe pogojev tekmovanja; 
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P R I J A V N I C A 

 

»SLO POKAL 2020 - SUPERFINALE« 
SOBOTA, 17.10.2020, OB 10.00, START NA STREL, BRDO PRI KRANJU 

 

 
Prijave do srede, 14.10.2020 

 
pitchputt.si@gmail.com 

 

 
 

Prosimo vas, da prijavnico izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.  
 

  
  

IGRALKA OZ. IGRALEC (IME, PRIIMEK): 
 
 
            

 
 
HCP:  KLUB:          

 
 
MT:    E-POŠTA:       

 
 
RAZNO:           
 
 
            
 
 
 
            
   

 
 

 
Dovoljujem, da me obveščate po e-pošti oz. SMS. 
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»SLO POKAL 2020 - SUPERFINALE« 
TEKMOVALNA RAZPREDELNICA 

SOBOTA, 17.10.2020, 10.00, BRDO PRI KRANJU 

OSMINA FINALA 
1. KROG, 9 LUKENJ 

ČETRTFINALE 
2. KROG, 6 LUKENJ 

POLFINALE 
3. KROG, 6 LUKENJ 

SUPERFINALE 
4. KROG, 6. LUKENJ 

ZMAGOVALCI 

1 - N1      
 1    
2     
  1   
3     
 2  ZA 1. MESTO  
4    PRVAK 
     
5     
 3   PODPRVAK 
6     
  2   
7     
 4    
8 - N3      
     
9 - N4      
 5    
10     
  3   
11     
 6  ZA 3. MESTO  
12    3. MESTO 
     
13     
 7   4. MESTO 
14     
  4   
15     
 8    
16 - N2     

 


