ETIKETA PITCH&PUTTA
1. BODITE PRIPRAVLJENI NA IGRO IN IGRAJTE BREZ ZASTOJEV:
 Na začetnem udarjališču bodite vsaj 5 minut pred startnim časom, še prej
preverite števno kartico, lokalna pravila, tekmovalna pravila, etiketo ... .
 Bodite pripravljeni na izvedbo udarca in sledite navodilom starterja.
 Igrajte brez zastojev, v skladu z določenim časom. Grupa igralcev zamuja, če ne drži
stika s predhodno skupino igralcev.
 Če zamuja predhodna grupa jo mora sankcionirati ranger ali tekmovalna komisija.
 Igralec, ki je na vrsti za udarjanje, mora udarec izvesti v 40 sekundah.
 Če zamujate, povečajte hitrost hoje med udarci.
 Med hojo ali vožnjo razmislite o udarcu, ki vas čaka.
 Ko pridete do žogice udarite brez zastojev.
 Če niste pripravljeni na udarec, naj udari partner.
 Igra stableford: če ne morete osvojiti točke prekinite z igro in asistirajte soigralcu.
2. RAZNO:
 Varnost: ne udarite če lahko zadenete igralce ali druge ljudi pred vami, na igrišču
ali izven njega.
 Opozorite na zgrešen udarec z glasnim klicem "FOR" in z roko pokažite v smer
leta žogice.
 Če zaslišite „FOR“ zakrijte glavo in telo.
 Vedite se dostojno.
 Če mislite, da žogice ne boste našli, igrajte nadomestno žogico.
 Izgubljeno žogico lahko iščete največ 3 minute.
 Žogica je izven igrišča - igrajte še eno, nadomestno žogico.
 Žogica je v biotopu - iskanje ni dovoljeno, igrajte še eno, nadomestno žogico.
 Poznati morate pravila PP.
 Pazite, da boste po odigranih 9 luknjah na udarjališču 10. luknje pravočasno.
 Grupa dveh igralcev ima prednost pred grupo treh, štirih igralcev. Posameznik
nima prednosti.
 Grupa, ki igra 18 lukenj, ima prednost pred grupo, ki igra 9 lukenj.
 Grupa, ki pričenja, ima prednost pred grupo, ki je že odigrala 18 lukenj.
 Vsak igralec PP mora imeti svoj set palic.
 Igranje z vadbeno žogico ali z več kot 1 žogico ni dovoljeno.
 Hoja in pobiranje vadbenih žogic na vadbenem poligonu, naprej od označenega
prostora za udarjanje, ni dovoljena.
 Vadba s svojimi žogicami, razen čipanja in patanja, ni dovoljena.
 Voznik vozila za dve osebi mora biti starejši od 18 let.
 Samo dva igralca se lahko vozita na vozilu za prevoz dveh oseb.
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Vozite vozilo kot je navedeno v lokalnih pravilih in upoštevajte navodila (urejene
poti, pravilo 90° ...).
Vozite vozilo v primerni razdalji od udarjališč, peščenih ovir, zelenic, predzelenic
in po cestah kjer je tako določeno.
Igrate na svojo lastno odgovornost.

3. NA ČISTINI (Fairway):
 Popravljajte odtrgane travne ruše (divote).
4. V PEŠČENI OVIRI (Bunker):
 Pograbite pesek potem ko ste izvedli udarec.
 Postavite grablje na stran bunkerja, ki je izven smeri igre, tako, da ne bodo v
napoto drugim igralcem.
 Če je v bližini bunkerja stojalo za grablje, postavite grablje na stojalo.
5. NA UDARJALIŠČU (Tee):
 Ne stopajte na udarjališče če niste na vrsti za udarec.
 Ko udarja soigralec stojte na njegovi prsni strani.
 Poskusni udarci na udarjališču niso dovoljeni.
 Vadba z udarjališč za igranje ni dovoljena.
 Z vozilom ali vlečnim vozičkom ne vozite po udarjališču.
 Če ste igrali s podstavka ga po udarcu odstranite.
6.













NA ZELENICI (Green):
Vlečni voziček ali vozilo pustite v smeri med zelenico in naslednjim udarjališčem.
Če vaša žogica ni najbolj oddaljena od luknje ali moti soigralce, jo markirajte.
Ne stojte na mestu smeri igre soigralcev.
Ne stopite na smer patanja soigralcev.
Popravite vdolbine od žogic.
Popravite škodo od čevljev (po udarcu).
Preden udarite, odstranite palico z zastavico in jo previdno položite na zelenico
(po možnosti izven zelenice), tako, da ne moti igre.
Pri izvleku in vstavljanju palice z zastavico ne poškodujte roba luknje.
Med izvedbo soigralčevega udarca se ne premikajte in bodite tiho.
Po patanju vseh igralcev postavite zastavico v luknjo in nemudoma zapustite
zelenico.
Rezultat vpišite ob naslednjem udarjališču.
Vadba bližanja na zelenico ni dovoljena.
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7. OBLEKA IN OBUTEV
Nosite primerno obleko in obutev na igrišču in na vadišču.
 Moški - majice ali majice z ovratnikom, dolge hlače ali hlače do kolen, športni
čevlji.
 Ženske - majice ali majice z ovratnikom, dolge hlače ali krila, hlače ali krila do
kolen, športni čevlji.
Če boste igrali na golfskem igrišču preverite lokalne zahteve glede oblačenja oz. se
oblecite v skladu z zahtevami golfske etikete.
8. UPOŠTEVAJTE NAVODILA OSEBJA
Igralec je dolžan upoštevati navodila osebja. V primeru, če je igrišče ali vadišče zaprto
(zimske razmere, nujna vzdrževalna dela …), igralci ne morejo igrati oz. vaditi. Do 9.00
ure dopoldan ima prednost vzdrževalec, po 9.00 uri ima prednost igralec. Igralec je
dolžan upoštevati navodila vzdrževalca - v nobenem primeru ne sme udariti žogice, če
obstaja možnost, da bi ga lahko zadel. Vzdrževalec mora počakati, z ugasnjenim
motorjem stroja, da igralci odigrajo začeto igro.
9. ZIMSKA PRAVILA
Da bi preprečili poškodbe zamrznjenih travnih površin je igralec dolžan upoštevati
navodila osebja glede odloga starta do odmrznitve travnih površin.
10. KRŠITEV ETIKETE, UPOŠTEVANJE NAVODIL IN OBVESTIL
Upravljalec igrišča oz. vadišča lahko sankcionira igralca, ki se ne drži določil etikete in ne
upošteva lokalnih navodil in obvestil.
PPZS
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