KRITERIJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
„PRIZNANO PITCH&PUTT IGRIŠČE“ (PPPI)
PITCH&PUTT ZVEZE SLOVENIJE (PPZS)
Na ozemlju Republike Slovenije 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 PP igre in
zahtevam za PPPI igrišča, ki jih predpisujejo PPZS, Svetovno združenje PP zvez (FIPPA)
in Evropsko združenje PP zvez (EPPA).
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 vseh 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:
 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).
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Na PPPI in vadiščih se lahko izvaja:
1. Vadba in igra članov PPPK.
2. Aktivnosti za pridobitev dovoljenja za igranje PP (DIPP).
3. Aktivnosti organizacije PP turnirjev PPPK.
4. Aktivnosti organizacije uradnih PP turnirjev pod okriljem 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).
Sezono možnosti organizacije turnirjev za HCP določi PPZS oz. njena Komisija za
sodniške zadeve, pravila in HCP, za vsako sezono posebej, odvisno od vremenskih
okoliščin in stanja PPI.
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