PITCH&PUTT
(PIČ IN PAT – KRATKA GOLFSKA IGRA ZA VSE)
IGRA IN IGRIŠČE, PRILOŽNOST ZA LOKALNE SKUPNOSTI, TURISTIČNE
ORGANIZACIJE IN PODJETJA, ŠPORTNO INFRASTRUKTURO …
1. IGRA
1.1. PITCH&PUTT IGRA
Pič in pat (PP) je v bistvu kratka golfska igra, ki sestoji iz udarcev bližanja na zelenico
(nizko košen del igrišča z zastavico in luknjo) in zaključevanja igre na zelenici z udarcem
v luknjo.
Pravzaprav je bil golf v svojih začetnih fazah razvoja PP, sodoben PP, tak kot ga poznamo
danes, pa se je najprej razvil na Irskem, leta 1940, in se hitro širi.
Z razvojem palic, žogic in podaljševanjem igrišč (5.000-7.000m) je golf postal igra, kjer
žogice letijo tudi 300 m daleč, igralna polja so dolga od 150 do 600 in več m, igralci pa
prehodijo okoli 10 km. PP je hkrati alternativa golfu (mladost, starost, pomanjkanje časa,
nizka cena …) in odskočna deska za igranje golfa.
Razlogov za vse večji razmah te rekreacije in športa, je v primerjavi z golfom, kar nekaj:
enostavnost, varnost, družabnost (igralci so stalno skupaj), tekmovalnost, karte za
igranje so poceni, oprema za igranje je enostavna in ni draga (samo 3 palice), za eno igro
porabimo malo časa, le uro ali dve, igra poteka v naravi, primerna je za vse starosti, oba
spola, družine, ni nevarnosti poškodb … .
PP je prostorsko nezahteven, investicijska sredstva za projektiranje in gradnjo igrišč so
zelo nizka, posebej v primerjavi z vlaganji v golfska igrišča. Za gradnjo potrebujemo
malo prostora, enako velja za vadišča. Udarjališča so lahko podstavki z umetno travo,
zelenice so manjše, lahko z umetno travo, ni potrebno urejevati delov igrišča med
udarjališčem in zelenico, vsa igralna polja so PAR 3 … .
Svetovno združenje PP zvez – »International Pitch and Putt Federation« (FIPPA) in
Evropsko združenje PP zvez – »European Pitch & Putt Federation« (EPPA) PP
deklarirata kot svoj, neodvisen šport, z naslednjimi karakteristikami:
 Igrišče: igralna polja so PAR 3, dolga od 40 m do 90 m, skupna dolžina 18 igralnih
polj ne sme presegati 1.200 m.
 Udarjališča: travna ali iz umetne trave. Z udarjališča se igra s podstavka (tee).
 Oprema za igranje: 3 palice od katerih mora ena palica biti putter (pater).
 HCP sistem je prilagojen PP igri in usklajen s pravili FIPPA in EPPA.
EPPA organizira Evropska prvenstva in spodbuja srečanja med svojimi članicami.
FIPPA je bila ustanovljena leta 2006 in je izdala tudi prva uradna pravila, organizira
svetovna prvenstva … . Golfske organizacije in zveze priznavajo ločenost PP in golfa, med
drugimi tudi vodilni golfski organizaciji R&A in EGA. FIPPA, EPPA in nacionalne PP
zveze, organizacije, ki vodijo PP šport, razvijajo tesno sodelovanje in dobre odnose z
vsemi golfskimi organizacijami. V Sloveniji je bil dosežen dogovor o partnerstvu in
sodelovanju z GZS - Golf zvezo Slovenije in PGAS - Združenjem profesionalnih učiteljev
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golfa Slovenije. Konec koncev je PP (lahko) odličen uvod v golf in pomemben tvorec
golfske populacije.
V mesecu avgustu leta 2016 so trije PP klubi v Sloveniji ustanovili Pitch&Putt zvezo
Slovenije (PPZS, glej povezavo na spletno stran www.pitchputt-slo.com), ki ima sprejet
program delovanja (glej Program PPZS spodaj) in je dogovorila tvorno sodelovanje z
vsemi povezanimi organizacijami.
Vsako PP igrišče v Sloveniji mora imeti svoj klub, ki bo igrišče uporabljal za vadbo,
organiziral lokalna tekmovanja in sodeloval na tekmovanjih v organizaciji PPZS. Slednja
tako prireja državno prvenstvo, posamezno in moštveno, pokalno prvenstvo Slovenije za
posameznike in vodi ligo za klube in njihova moštva.
Tako kot pri golfu, bodo morali tudi biti tudi igralci PP člani priznanega PP kluba, poleg
tega pa bodo morali imeti tudi opravljen izpit za dovoljenje za igro (DIPP) oz. PP HCP.
Izpite DIPP bodo izvajali profesionalni učitelji PGA Slovenije.
Trenutno je v Sloveniji kar 9 delujočih PP igrišč in nekaj takih, ki niso aktivna, vendar jih
je možno hitro usposobiti.
1.2.

RAZLIKA MED PP IN GOLFOM
PIČ IN PAT
IGRA
 Lahka
 Varna, krajši udarci
 Časovno kratka (1-2 uri)
 Psihofizično nezahtevna
 Pozitivna podoba (poceni,
za vse ...)
OPREMA
 Oprema za igro, enostavna
(3 palice)
 Poceni
 Osebna oprema, enostavna,
nezahtevna
IGRIŠČE
 Enostavno
 Kratko (do 1.200m)
 Nizka investicijska vlaganja
 Nezahtevna oprema
 Ceneno, nezahtevno
vzdrževanje
 Osnovna strojna oprema
 Nizki stroški upravljanja
CENA KART

 Nizka

GOLF





Zahtevna
Časovno dolga (4-5 ur)
Psihofizično zahtevna
Negativna podoba (drag,
elitističen, za bogate ...)

 Zahtevna (14 palic)
 Relativno draga
 Bolj zahtevna osebna
oprema
 Zahtevno
 Dolgo (do 7.000m)
 Visoka investicijska
vlaganja
 Zahtevna oprema
 Drago, zelo zahtevno
vzdrževanje
 Popolna strojna oprema
 Visoki stroški upravljanja
 Relativno visoka

Pitch&Putt zveza Slovenije
Sv. Lovrenc 95, 3312 Prebold, Slovenija, www.pitchputt-slo.com, pitchputt.si@gmail.com

3

1.3.











PROGRAM PPZS
Goji, promovira, širi in razvija PP v Sloveniji in predstavlja PP na državni in
mednarodni ravni (včlanitev v mednarodno zvezo tega športa v aprilu 2017).
Združuje slovenske PPK v PPZS in zagotavlja materialna sredstva za delovanje
zveze.
Postavlja pravila igre in vodi HCP.
Organizira in vodi državna prvenstva ter druga domača in mednarodna
tekmovanja. Podpira tekmovanja na 3, 6, 9 lukenj.
Imenuje državne reprezentance, skrbi za priprave in nastope reprezentanc
ter se udeležuje prvenstev in tekmovanj na mednarodni ravni.
Spodbuja šport mladih in zagotavlja uveljavitev mladih doma in v svetu,
udejstvovanje družin, najstarejših, invalidov in tistih, ki so prenehali z golfom.
Sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju PP.
Sodeluje s slovensko krovno organizacijo golfa, GZS in PGAS.
Sodeluje s slovenskimi PP igrišči.
Ustvarja pozitiven imidž golfa kot športa za vse (drag, elitističen, za bogate …)

1.4. PIČ IN PAT ZA ZAČETNIKE, PO KORAKIH
Koraki:
 Poiščite najbližje PP igrišče.
 Pokličite kontaktno osebo na PP igrišču ali pa se enostavno zapeljite na PP igrišče
in se pozanimajte kdaj lahko opravite brezplačno demonstracijo oz. kdaj so tečaji
za pridobitev dovoljenja za igro.
 Pridružite se nam na brezplačni demonstraciji in če vam bo všeč se prijavite na
tečaj za DIPP. Seveda pa lahko ta korak preskočite in se takoj priključite kolegom
in kolegicam, ki so vpisani na tečaj.
 Na tečaj pridite športno napravljeni in obuti za ostalo bodo poskrbeli na PP
igrišču (palice, žogice ...) in profesionalni učitelji golfa, člani slovenske PGA.
 Pred tečajem se morate včlaniti v enega od PP klubov pri nas, priporočamo PP
klub, ki domuje na igrišču. Z opravljenim izpitom lahko igrate PP in tudi golf na
večini slovenskih golfskih igrišč, izkazati se boste morali le z veljavno izkaznico
Pitch&Putt zveze Slovenije (PPZS).
 Začnite igrati, na PP igrišču lahko kupite dnevno ali letno karto, lahko se
preizkusite na PP turnirju ... globoko smo prepričani, da boste v PP uživali in ...
dobrodošli v družino igralcev PP.
 Če ste bolj ambiciozni lahko popravite svoj začetni HCP na igralnem testu,
nadgradite svoje znanje na nadaljevalnem tečaju ... ali pa opravite diferencialni
izpit za SIG (Slovenija igra golf), dovoljenje za igranje na golfskih igriščih, ki ga
izdaja Golf zveza Slovenije.
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1.1. RAZVOJNA PREDVIDEVANJA
Trenutno je v Sloveniji 9 delujočih PP igrišč.
Predvidevamo, da se bo v Sloveniji, v vsaki regiji, v prvih treh do petih letih, zgradilo po
eno ali dve igrišči, po desetih letih pa naj bi vsaka regija imela po tri do štiri igrišča. Za
razvoj PP v Sloveniji bi zadostovalo okoli 30 do 40 PP igrišč in prav toliko klubov.
Ker je PP igra za »vse starosti in vse žepe« in je kot tak pravi ljudski šport, bo
razporejenost igrišč in klubov razpršena, po manjših mestih in krajih, po vseh, tudi manj
razvitih regijah. Večja koncentracija igrišč se predvideva v bližini večjih mest in
turističnih kapacitet, saj je PP tudi magnet za turiste, tako domače kot tuje.
2. IGRIŠČE ZA PITCH&PUTT Z 9 IGRALNIMI POLJI

Tipično igralno polje

Pitch&Putt igrišče z 18 igralnimi polji
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2.1. KRITERIJI - PRIZNAN KLUB PPZS
V Sloveniji se uradne aktivnosti PP kot športa lahko izvajajo izključno v PPK, ki so redni
člani PPZS in si pridobijo status „Priznani PPK“ (PPPK).
Ustanovitev kluba je enostavna, pri Upranvni enoti, stroški ustanovotve so zelo nizki
(trenutno 32 EUR), pristopnine v PPZS ni, članarina je nizka. Sprejet bo vsak klub, ki bo
imel svoje igrišče, namanj 3 igralna polja. KRITERIJI ZA REDNO ČLANSTVO PPK V PPZS:
1. PPK status rednega, priznanega člana prizna izključno PPZS.
2. Status PPPK lahko pridobi PPK, ki zadosti registracijskim pogojem pristojne
upravne enote (UE) in se registrira pri pristojni UE.
3. Status PPPK pridobi PPK, ki zadosti kriterijem PPZS za redno članstvo v PPZS.
4. Status PPPK pridobi PPK, ko postane redni član PPZS.
5. PPPK mora upoštevati določbe statuta PPZS in izvajati sklepe skupščine,
upravnega odbora, nadzornega odbora in komisij PPZS.
6. PPPK ima svoje lastno Pitch&Putt igrišče (PPI) na katerem deluje kot edini,
domicilni PPK oz. ima z upravljalcem PPI podpisano pogodbo oz. dogovor o
uporabi PPI kot edini, domicilni PPK na tem PPI.
7. PPI na katerem deluje domicilni PPPK mora izpolnjejevati kriterije za „Priznano
Pitch&Putt igrišče“ (PPPI), ki jih določa PPZS oz. njena Komisija za objekte.
8. Na vsakem PPPI s tremi (3), šestimi (6) ali devetimi (9) igralnimi polji lahko
deluje največ en (1) domicilni PPPK.
9. Na vsakem PPPI z osemnajstimi (18) igralnimi polji lahko delujeta največ dva (2)
domicilna PPPK, po en (1) PPPK na vsakih 9 igralnih polj.
10. Če ima PPPI več kot 18 igralnih polj lahko na njem deluje več domicilnih klubov,
po en (1) PPPK na vsakih 9 igralnih polj.
2.2. KRITERIJI – PRIZNANO IGRIŠČE PPZS
V Sloveniji se uradne aktivnosti PP (dovoljenje za igranje PP /DIPP/, uradna tekmovanja
...) lahko izvaja izključno na igriščih, ki si pridobijo status PPPI. Status PPPI lahko podeli
izključno PPZS oz. njena Komisija za objekte. Status PPPI lahko pridobi PPI, ki zadosti
tehničnim in varnostnim pogojem igre in zahtevam za PPPI igrišča, ki jih predpisujejo
PPZS, Svetovno združenje PP zvez in Evropsko združenje PP zvez.

Igralna polja z vadiščem v mrežo
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KRITERIJI ZA PRIDOBITEV STATUSA PPPI:
1. PPPI mora zadostiti vsem varnostnim normativom PP igre.
2. PPPI ima lahko 3, 6, 9, 18, ali več igralnih polj.
3. Vsa igralna polja morajo biti PAR 3.
4. Najkrajša igralna polja morajo biti dolga najmanj 40 m (merjeno od sredine
udarjališča do sredine zelenice).
5. Najdaljša igralna polja so lahko dolga do največ 90 m (merjeno od sredine
udarjališča do sredine zelenice).
6. Seštevek dolžin igralnih polj za igro na 18 igralnih polj ne sme presegati 1.200 m
(povprečna dolžina igralnih polj: 66,66 m) oz. 600 m za igro na 9 igralnih polj.
7. Udarjališča so lahko (eno na igralno polje, za vse kategorije in oba spola):
 Z naravno travo (obraba, priporočljive so večje izmere, najmanj 6 m x 3 m)
 Z umetno travo (dimenzije najmanj 150 cm x 150 cm, obojestransko, za
desnoroke in levoroke igralce).
 Z umetno travo, premične podloge za udarjanje (dimenzije najmanj 150 cm x 150
cm, obojestransko, za desnoroke in levoroke igralce).
8. Zelenice so lahko:
 Z naravno travo, ustrezne velikosti, oblike in naklonov.
 Z umetno travo, ustrezne velikosti, oblike in naklonov.
9. Optimalno je, če ima PPPI tudi vadbeni poligon:
 Poligon za vadbo dolgih udarcev PP naj bo dolg najmanj 100 m (najdaljša luknja
PPPI je lahko dolga največ 90 m). Če je prostora za vadišče za dolge udarce
premalo ga lahko nadomesti poligon za vadbo dolgih udarcev v zaščitno mrežo.
 Poligon za vadbo udarcev na zelenico: pitching udarci, chipping udarci, udarci iz
peščene ovire (chipping green).
 Poligon za vadbo zaključnih udarcev na zelenici (putting green).

Pitch&Putt igrišče z 18 igralnimi polji
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NA PPPI IN VADIŠČIH SE LAHKO IZVAJA:
1. Vadba, igra članov PPPK ter aktivnosti za pridobitev dovoljenja za igranje (DIPP).
2. Aktivnosti organizacije PP turnirjev PPPK in PPZS.
Primer, igra na 9 igralnih polj:
 3 PP igralna polja (3 kroge).
 6 PP igralnih polj (1 krog + 3 igralna polja).
 9 PP igralnih polj (1 krog).
 Igra na 18 igralnih polj:
 3 PP igralna polja (6 krogov).
 6 PP igralnih polj (3 krogi).
 9 PP igralnih polj (2 kroga).
 18 PP igralnih polj (1 krog).
2.3.

PROSTORSKE ZAHTEVE

Razlika v porabi prostora: kratko PAR 3 igrišče za golf (levo), vadišče za golf (desno
spodaj), Pitch&Putt igrišče (desno, zgoraj)
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Igralna polja so PAR 3 - teoretično bi s prvim udarcem zadeli zelenico in zaključili igro z
dvema udarcema v luknjo (trije udarci). Za igrišče z 9 igralnimi polji skupne dolžine do
600 m, skupaj z vadiščem (vadišče daljših udarcev v mrežo, tudi chipping, zelenica za
vadbo bližanja na zelenico in zelenica za vadbo udarcev v luknjo) potrebujemo cca. 3-7
ha zemljišča, 30.000-70.000 m², odvisno od ali imamo znotraj kompleksa tudi poligon za
vadbo dolgih udarcev. Zemljišče je lahko ravno, razgibano, travno ali brez trave, z
vegetacijo ali brez nje. Igrišča so lahko z manj luknjami, 3 ali 6, brez vadišča (vadba na
igrišču) - najmanjša potrebna površina pribl. 7.000 m² tj. velikost enega nogometnega
igrišča. Gradbeno dovoljenje ni potrebno. V primerjavi z golfskim igriščem z 9 igralnimi
polji, ki terja 35 ha zemljišča, lahko PP igrišče zgradimo na 10% tega prostora!

Tipično igralno polje z udarjališčem iz umetne trave
2.4. IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE (IDZ) IN NAČRTA ZA PITCH&PUTT IGRIŠČE
Za izdelavo projektne dokumentacije je potrebno:
 Ogled in analiza terena (zemljišče, relief, zemlja, voda, vegetacija, …).
 Pridobitev podlog - ortofoto posnetek, TTN ali geodetski posnetek terena.
 Ocena ustreznosti prostora za predvideni program.
 Analiza topografije in zračnih posnetkov.
 Določitev razpoložljivega prostora (lokacije in velikost parcel, osnovni elementi).
 Pridobitev podatkov o poteku komunalnih naprav na tem območju.
 Pridobitev podatkov o lastnikih, velikosti in namembnosti posamezne parcele.
 Določitev velikosti celotnega območja.
 Obdelava posameznega dela območja.
 Izdelava osnutka načrta poteka igralnih polj in potrebnih objektov (IDZ).
 Izdelava končnega načrta poteka igralnih polj in umestitve potrebnih objektov.
 Izdelava dokumentacije z načrti posameznih površin igrišča (PZI), zelenic,
udarjališč, čistin, bunkerjev, ledin, vodnih ovir … s specifikacijami, skicami.
 Izdelava načrta izvedenih del (PID)… .
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CENA (IDZ): od cca. 1.000 EUR + DDV (odvisno od velikosti, 3, 6, 9, 18 lukenj, vadišče …)
OPCIJA (če je potrebno oz. če se investitor tako odloči):
Izdelava načrta drenaž, izdelava načrta namakalnega sistema, izdelava specifikacije
travnih semenskih mešanic, izdelava načrta sejanja, izdelava načrta sajenja dreves … .
2.5.

GRADBENA DELA

Tipično igralno polje
Gradbena dela niso potrebna, sploh če je prostor primerne oblike in reliefno nezahteven.
Podloge iz umetne trave se postavi na raven del zemlje, zelenice so lahko naravne ali iz
umetne trave. Če je teren bolj razgiban bodo morda potrebne manjše korekcije.
 UDARJALIŠČA, TEE, (9X): oblikovanje prostora za podlogo z umetno travo,
2x2m, v potrebne naklone (ocena: 2.500 EUR/9 prostorov)
 ali oblikovanje in izdelava udarjališč, naravna trava, dimenzija najmanj 8x4m,
(velika obraba, PAR 3).
 ZELENICE, GREEN, (9X): določitev razpoložljivega prostora za zelenice
(lokacije in oblike po projektu), oblikovanje in izdelava zelenic na obstoječi
travni površini, s košnjo, vertikuliranje, aerificiranje, globinsko aerificiranje,
top dresiranje, brananje, krtačenje, dosejevanje, valjanje … (ocena: 18.000
EUR, 2 sezoni = 9.000 EUR/sezona)
 ali oblikovanje in izdelava zelenic po USGA metodi.
 ČISTINE, FAIRWAY: odvisno od projekta, brez oblikovanja površin, samo
košnja ali brez vzdrževanja
 LEDINE, SEMIROUGH: odvisno od projekta, brez oblikovanja površin, samo
košnja ali brez vzdrževanja
 LEDINE, PLAYING ROUGH: odvisno od projekta, brez oblikovanja površin,
samo košnja ali brez vzdrževanja
2.6. NAMAKALNI SISTEM:
Igrišče za PP je lahko brez namakanja oz. se lahko po potrebi to izvaja ročno ali se
namesti avtomatizirani namakalni sistem. Navedeno je odvisno od željene kakovosti
objekta. Avtomatizirani namakalni sistem za 3 igralna polja stane cca. 8.000 EUR.
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2.7. VZDRŽEVANJE
PP igrišče velikosti nogometnega igrišča terja manj vzdrževanja kot nogometno igrišče!
KOŠNJA (v primeru če imamo naravna udarjališča in naravne zelenice):
UDARJALIŠČA, TEE:
podloge z umetne trave, ni vzdrževanja (občasno čiščenje)
ali košnja v intenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): največ 3x/teden (odvisno
od željene ravni), košnja v neintenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): največ
2x/teden
ZELENICE, GREEN:
košnja v intenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): največ 3x/teden, košnja v
neintenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): največ 2x/teden
OBROBE ZELENIC IN PREDZELENICE, COLLAR/APPROACH:
košnja v intenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 2x/teden, košnja v
neintenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 1x/teden
ČISTINE, FAIRWAY:
odvisno od projekta in ravni objekta. Brez košnje ali košnja v intenzivnemu rastnemu
obdobju (4 mesece): največ 2x/teden, košnja v neintenzivnemu rastnemu obdobju (4
mesece): največ 1-2x/teden
LEDINE, SEMIROUGH:
odvisno od projekta in ravni objekta.
Brez košnje ali košnja v intenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 1x/teden
košnja v neintenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 1x/10-15 dni
LEDINE, PLAYING ROUGH:
odvisno od projekta in ravni objekta.
Brez košnje ali košnja v intenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 1x/10-15 dni
košnja v neintenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 2-3x v sezoni
LEDINE, NON PLAYING ROUGH:
odvisno od projekta in ravni objekta.
Brez košnje ali košnja v intenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 1x/mesec oz.
po sezonah košnja v neintenzivnemu rastnemu obdobju (4 mesece): 2-3x v sezoni
2.8. STROJI
UDARJALIŠČA, TEE:
košnja z rotacijsko kosilnico z vrečo. (v primeru če bodo naravna travna udarjališča).
ZELENICE, GREEN:
košnja z ročno vretenasto kosilnico (rabljena profesionalna cca. 2.000 EUR).
OBROBE ZELENIC IN PREDZELENICE, COLLAR/APPROACH
(ni potrebno, odvisno od ravni objekta):
košnja z vrtno rotacijsko kosilnico z vrečo.
ČISTINE, FAIRWAY
(ni potrebno, odvisno od ravni objekta):
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Košnja z rotacijsko kosilnico ali košnja z malim rotacijskim kosilnim traktorjem
LEDINE, SEMIROUGH
(ni potrebno, odvisno od ravni objekta):
Košnja z rotacijsko kosilnico ali košnja vrtno rotacijsko kosilnico ali malim
rotacijskim kosilnim traktorjem.
LEDINE, PLAYING ROUGH
(ni potrebno, odvisno od ravni objekta):
Rotacijska kosilnica.
LEDINE, NON PLAYING ROUGH:
Brez košnje, sicer rotacijska kosilnica.
2.9. GNOJENJE:
Po potrebi, 3x/leto.
2.10. OSTALA POTREBNA DELA (odvisno od željene ravni objekta):
vertikuliranje, aerificiranje, globinsko aerificiranje, dosejavanje, peskanje, brananje,
krtačenje, valjanje … občasno, po potrebi, agro kemijski ukrepi, občasno, po potrebi odvisno od stanja igrišča in željene ravni objekta.
2.11. OPREMA ZA IGRIŠČE IN VADIŠČE Z 9 IGRALNIMI POLJI
Fotografija
Naziv
Količina
Okvirna cena
€/kos
Vadbene žogice
1.000
0,40
Košarica za vadbene žogice (ni
nujno)

10

6,00

Podloga za udarjanje (če ni
naravnega udarjališča)

9 (+
podloge
za vadbo)

300,00

Gumi podstavek za žogico

100

1,60

Lovilna mreža (če je potrebno) –
3x50 m, UV odporna, 2,5 x 2,5 cm

1

600,00
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Pobiralec žogic, ročni za vadišče
(ni potrebno, ročni pobiralec z
vrečo)

1

400,00

Pralec žogic (priporočljivo)

9

140,00

Palica za zastavico, igrišče –

9

30,00

Palica za zastavico, vadišče,
zelenica za vadbo bližanja na
zelenico, 2.29 m

1

30,00

Zastavica – najlon, tuba,

9+1
vadbena

12,00

Vložek za palico

9+1
vadben

10,00

Palica z zastavico, putting
zelenica

Kpl. 3, 6
ali 9

Od 40,00 do 120,00

Vložek za palico,

3, 6 ali 9

8,00

2.29 m

50 x 36 cm

putting zelenica
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Grablje (če imamo peščeno oviro)

Lokalno

Birdie tabla (ni nujno)

9

Lokalno

Označevalna tabla

4

Lokalno

3

Lokalno

Info tabla igrišča in vadišča

1

Lokalno

Oznake na igrišču, barvni količki
(odvisno od igrišča)

30

Lokalno

Oznaka na udarjališču (če ne
igramo s podloge)

18

Lokalno

Koš za odpadke

9

Lokalno

Klop za igralce (ni nujno
potrebno)

9

Lokalno

(če je potrebno)
Usmerjevalna tabla
(če je potrebno)

3. UPRAVIČENOST INVESTICIJE, PP IGRIŠČE 9 IGRALNIH POLJ
3.1. STORITVE
Storitve so namenjene ciljnim skupinam igralcev PP, igralcev golfa, podjetij, malčkov
iz vrtcev, učencev osnovnih šol, dijakov srednjih šol in študentov fakultet,
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upokojencem … , predvsem mlajši in starejši, najstarejši populaciji ter aktivni,
zaposleni populaciji, ki za golf nima časa ali sredstev in tudi tistim, ki so z golfom
prenehali zaradi visokih cen, starosti … . Prednosti PP so enostavnost, varnost,
družabnost, tekmovalnost, karte za igranje so poceni, oprema za igranje je enostavna
in ni draga (samo 3 palice), za eno igro porabimo malo časa, le uro ali dve, igra
poteka v naravi, primerna je za vse starosti, oba spola, ni nevarnosti poškodb …, torej
kar nekaj atributov, ki jih v golfu ni. Seveda pa PP populacije zlahka, enostavno
preidejo v golf, saj PP predstavlja 75% golfske igre (kratka golfska igra). Storitve PP
igrišča:
 prodaja kart za vadišče,
 najem vadbenih žogic za vadišče,
 izpiti za dovoljenje za igranje DIPP,
 šola PP,
 prodaja dnevnih kart za igrišče,
 prodaja letnih kart za igrišče,
 organizacija podjetniških dogodkov (team building, …),
 organizacija demo dogodkov (prezentacije vozil, produktov…),
 organizacija animacijskih dogodkov (otroški rojstni dan, srečanje upokojencev…)
 organizacija turnirjev (interni turnirji, pokalna tekmovanja, lige, prvenstva, …)
 storitve pijače in hrane,
 storitve trgovine,
 pridobivanje sponzorstev in donacij,
 pridobivanje sredstva preko javnih razpisov.
3.2. UPRAVLJANJE
Poleg igrišča in vadišča naj bi objekt imel zaprt prostor (kiosk, kontejner, …), recepcijo
za prodajo kart in izvajanje storitev omejene gostinske ponudbe (pijača, omejena
ponudba hrane, organizacija piknikov, …). Idealno bi bilo, če lahko ena blagajna,
recepcija pokriva več objektov (stroškovna učinkovitost). Vse mora biti računalniško
podprto in programsko povezano z internetom (prodaja kart, vodenje rezultatov
turnirjev, vodenje HCP, spletna stran, e pošta, …).
3.3.

MARKETING IN ODNOSI Z JAVNOSTJO

Vzpostaviti je potrebno korekten produkt, z ustreznim programom, ki se bo lahko tržil in
prodajal, voditi ustrezno cenovno strategijo … .
Igrišče mora stremeti k ustanovitvi PP kluba in pomagati pri njegovem razvoju. Igrišče bo z
izvajanjem komunikacijskih in promocijskih aktivnosti uresničevalo svoje cilje in prepoznavnost
svoje blagovne znamke. Najpomembnejši subjekti s katerimi je potrebno vzpostavljati in
razvijati komunikacijske odnose so: potencialni igralci PP, igralci PP, PP klubi, PP igrišča, PPZS,
igralci golfa, golfski klubi, golfska igrišča, lokalna skupnost, turistične organizacije, novinarji …
Pri komuniciranju z javnostjo je potrebno ustvarjati prepoznavnost igrišča. Pri tem je potrebno
izvajati različne aktivnosti, s katerimi ustvarjamo celovit tržno - komunikacijski splet:
 celostna grafična podoba (osnovni element vseh komunikacijskih aktivnosti),

Pitch&Putt zveza Slovenije
Sv. Lovrenc 95, 3312 Prebold, Slovenija, www.pitchputt-slo.com, pitchputt.si@gmail.com

15











internet (predstavitvena vloga, pospeševanje prodaje),
oglaševanje (korporativno in prodajno),
publikacije (predstavitvene),
dogodki (sejmi, komercialne predstavitve, srečanja…),
interno komuniciranje (informacije, sestanki),
odnosi z mediji (sporočila medijem, novinarske konference...),
odnosi z lokalnimi skupnostmi in turističnimi organizacijami,
sponzorstva in donatorstva,
poslovna in promocijska darila.

3.4. ORGANIZACIJA IN ZAPOSLENI
Igrišče mora biti tesno povezano z lokalnim združenjem športnih organizacij,
športnih in rekreacijskih objektov, turistično zvezo ali društvom, turistično poslovno
skupnostjo, občino … odvisno od lokalne organizacije na tem področju. Lahko deluje
kot samostojen subjekt ali kot del neke širše organizacije na tem področju.
KADROVSKE POTREBE:
 1 zaposlen za polni delovni čas + pomoč (študenti) ali opravljanje storitev za
druge objekte (skupna recepcija oz. blagajna), racionalizacija. Delo na recepciji in
občasna vzdrževalna dela.
 občasna dela (vzdrževanje), zunanji sodelavci.
3.5. URNIK
Igrišče je odprto vsak dan, celotno sezono, najmanj 8 mesecev na leto; na Primorskem je
delovanje celoletno, 12 mesecev. Če sta igrišče in vadišče na istem arealu je potreben
dnevni urnik, ker vadba in igranje sočasno, zaradi varnosti, nista mogoča.
3.6. PROJEKCIJA FINANČNIH REZULTATOV
Z 10-letno projekcijo prihodkov in odhodkov, bomo poskušali ponazoriti potencialno
uspešnost delovanja in finančni rezultat PP igrišča.
Pričetek poslovanja 1.3., v spomladanskem času, gradnja se prične leto prej, zaključi se
do jeseni, promocija že takoj po pričetku del marketing in prodaja čez zimo.
Stroški investicije: cca. 50.000 EUR (ocena, povprečno, predpostavka, da terena ni
potrebno grobo oblikovati in da obstaja osnovna infrastruktura, recepcija …).
Vse postavke, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, so približne. Odvisne so od
ravni objekta, organizacije, marketinga, lokacije … .
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PROJEKCIJA FINANČNIH IZKAZOV
OPIS
Prihodki EUR
(glej 3.1.)
Odhodki
Stroški dela
Stroški materiala,
obratovalni stroški
Stroški amortizacije
Stroški marketinga
Rezultat

OPIS
Prihodki EUR
(glej 3.1.)
Odhodki
Stroški dela
Stroški materiala,
obratovalni stroški
Stroški amortizacije
Stroški marketinga
Rezultat

OPIS
Prihodki EUR
(glej 3.1.)
Odhodki
Stroški dela
Stroški materiala,
obratovalni stroški
Stroški amortizacije
Stroški marketinga
Rezultat

LETO 1 LETO 2 LETO 3 LETO 4 LETO 5

SKUPAJ

18.000 27.000 38.000 49.000 58.000

190.000

34.500 36.500 36.700 36.900 38.100
17.000 18.000 19.000 20.000 21.000

182.700
95.000

8.500

7.500

3.000
6.000
-16.500

5.000
6.000
-9.500

7.700

7.900

8.100

39.700

5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
1.300 12.100 19.900

23.000
25.000
7.300

LETO 6 LETO 7 LETO 8 LETO 9

LETO
10

SKUPAJ

50.000 53.000 55.000 58.000 61.000

277.000

39.500 39.500 40.000 38.900 39.100
21.000 21.000 22.000 22.000 22.000

197.000
108.000

8.500

7.500

8.100

40.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
4.000
4.000
10.500 13.500 15.000 19.100 21.900

25.000
24.000
80.000

SKUPAJ 1-5 LET

8.000

7.900

SKUPAJ 6-10
LET

SKUPAJ 10 LET

190.000

277.000

467.000

182.700
95.000

197.000
108.000

379.700
203.000

39.700

40.000

79.700

23.000
25.000
7.300

25.000
24.000
80.000

48.000
49.000
87.300
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3.7. ZAKLJUČEK
UPRAVLJANJE:
 Postavljena tehnologija upravljanja se ne menja oz. se samo dopolnjuje.
 Ko je tehnologija upravljanja postavljena jo lahko izvajamo z relativno nizkimi
stroški.
MARKETING:
 Potencialno publiko, poleg drugih medijev, lahko dosežemo tudi preko
spletnih strani, z relativno nizkimi stroški.
 Ker je PP izredno zanimiv in sprejemljiv, trendovski, lahko pričakujemo
stabilno, dolgoročno rast.
ORGANIZACIJA:
 Stroški za delovno silo se bodo povečevali minimalno, saj ne potrebujemo
dodatnih zaposlitev oz. ne bo organizacijskih sprememb.
 Nove investicije niso potrebne.
FINANČNI REZULTAT:
 Pozitivno poslovanje se pričakuje po dveh do treh letih delovanja.
 Projekcija deset letnega poslovanja kaže na povrnitev investicije v sedmih do
osmih letih delovanja PP igrišča.
Ker je igra enostavna in nezahtevna so finančni vložki igralcev v opremo zelo nizki (3
palice, žogica, športna obleka in obutev). Enako lahko trdimo za vlaganje v PP igrišče, ki
je kratko in enostavno.
Vložek v objekt se povrne hitro, seveda ob predpostavki korektne organizacije,
upravljanja in aktivnega izvajanja marketinško prodajnih aktivnosti.
Poleg ostalih prednosti tega športa je pič in pat, tudi zaradi zgoraj naštetih razlogov, igra,
ki je vse bolj popularna, trend po celem svetu in tudi v Sloveniji.
Konec koncev predstavljajo udarci pri tej igri (bližanje na zelenico, zaključevanje igre na
zelenici) cca. 75% golfske igre.
S PP igriščem smo praktično pridobili tudi objekt za golf, ki je kot individualen šport
najbolj popularen na svetu in ima izjemno visok ugled, investicija v PP igrišče pa je, v
primerjavi z investicijo v golfsko igrišče, zanemarljivo majhna.
Meta Božič
Marko Božič
Jožef Klančnik
Predsednik

November, 2016
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