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Predsedstvo Gof zveze Slovenije je na 22. seji dne 11.12.2007 sprejelo
naslednji

Pravilnik o pridobivanju dovoljenja za igranje golfa

1. Splošne določbe:
1.1. Novi igralci oziroma člani golfskih klubov, ki nameravajo igrati golf, morajo dokazati,
da so v zadostni meri seznanjeni z osnovnimi pravili golfske igre in da imajo dovolj
tehničnega znanja za pridobitev dovoljenja za igro in izhodiščnega »klubskega
hendikepa« 54.0.
1.2. Veljavnost
Dovoljenje za igro golfa lahko pridobijo samo osebe, ki po opravljenem preizkusu znanja
postanejo ali pa so že člani kluba, ki je član GZS.
Pridobljeno dovoljenje za igro ni veljavno, če oseba ne izpolnjuje več pogojev iz
prejšnjega odstavka zaradi prenehanja članstva ali mirovanja članskih pravic po odločitvi
kluba.
1.3. Dovoljenje za igro je pogoj za pridobitev Exact EGA HCP-ja (36), ki ga igralec/igralka
lahko pridobi na turnirjih, ki veljajo za spremembo HCP.
1.4. Dečki/deklice, ki so vključeni v sistem »Mladinske golf izkaznice« GZS, pridobijo
dovoljenje za igro na podlagi uspešno opravljenih preizkusov, ki so predpisani v Mladinski
golf izkaznici. Pogoj za pridobitev dovoljenja za igro je uspešno opravljena 3.stopnja
znanja.

2. Pristojnosti in organizacija preizkusov znanja
Golf zveza Slovenije je odgovorna za določitev meril za izvajanje preizkusa znanja za
pridobitve dovoljenja za igranje golfa. Za izvajanje tega pravilnika so v okviru GZS
odgovorni: Sodniška komisija GZS, HCP komisija GZS in Tekmovalno tehnična komisija
GZS.
2.1. Izvajalci
Klub - član GZS in druga organizacija na področju golfa v Sloveniji (golfska igrišča, PGA
in drugi) lahko organizirajo izvajanje preizkusov znanja, če izpolnjuje naslednje pogoje :
o da ima licenciranega sodnika golfa;
o da ima strokovno usposobljenega delavca na področju golfa ( strokovni delavec II
ali III);
o da ima dogovor z upravljalcem/lastnikom enega izmed slovenskih igrišč za golf,
da lahko izvaja praktični del preizkusa znanja na golf igrišču z Course - Slope
oceno;
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o
o
o

da se pisno zaveže, da bo preizkuse znanja opravljal strokovno v skladu s tem
pravilnikom:
da ustanovi komisijo, ki izvaja preizkuse znanja, v kateri mora biti obvezno
licencirani sodnik GZS in strokovni delavec II ali III;
da pridobi soglasje GZS na podlagi podane prošnje, ki mora vsebovati dokazila iz
prej navedenih zahtev.

2.2. Kandidat
Kandidat je dolžan izpolniti obrazec, vplačati znesek povračila za izpit v višini, ki ga
določil predsedstvo GZS za tekoče leto in nato poslati obrazec in dokazilo o plačilu
pooblaščeni komisiji. Komisija mora kandidata obvestiti v roku 10 dni, kdaj lahko opravi
preizkus znanja. Komisija mora zagotoviti, da lahko kandidat opravi preizkus znanja v
roku 20 dni od prijave. Vsak kandidat dobi na podlagi plačila potrdila o plačilu povračila
za izpit brošuro Pravila Golfa in dokument, v katerem so navedeni kriteriji znanja, ki so
predmet pisnega preizkusa znanja.

3. Pravila za izvajanje preizkusa
Preizkus vključuje teoretični in praktični del. Kandidat lahko opravi preizkus znanja
(teoretični in praktični) v roku 6 mesecev od dneva prijave.
Preizkusi znanja:
3.1. Teoretični preizkus – Pravila in etiketa golfa
Obrazce za pisni preizkus znanja določi GZS. Vsi obrazci so oštevilčeni s serijsko številko
in jih kandidat prejme v zaprti ovojnici. Kandidat izpolnjeni obrazec odda v ovojnici, ki jo
dobi skupaj z obrazcem. Zaprto ovojnico pošlje izpitna komisija na GZS, ki pregleda
izpolnjeni obrazec in komisiji v roku 2 dni sporoči rezultat pisnega preizkusa.
Vprašanja na obrazcih GZS javno objavi na spletnih straneh GZS. Posamezni obrazec je
sestavljen izključno iz objavljenih vprašanj.
Izpit pred izpitno komisijo lahko traja največ 60 min.
3.1.1. Teoretični izpit za odrasle (15 let in več)
Pod nadzorom licenciranega sodnika golfa ali strokovnega delavca II ali III ( člana
komisije) kandidati opravljajo izpit iz pisnega dela ( etiketa golfa 10 vprašanj in pravila
golfa 20 vprašanj). Kandidat odgovarja z DA ali NE ali A, B, C.
Kandidat uspešno opravi izpit, če odgovori pravilno na vsaj 21 od 30 vprašanj (70%).
3.1.2. Teoretični izpit za deklice/dečke (14 let in manj)
Izpitna komisija odloči, ali bo kandidat opravljal preizkus ustno ali pisno. Praviloma
izpitna komisija izbere pisni izpit za starost 13 in 14 let in ustni izpit za mlajše.
3.1.2.1. Če komisija izbere pisni izpit, ima kandidat na voljo 3 vprašanja z več podanimi
odgovori iz etikete golfa in 7 vprašanj iz pravil golfa.
Kandidat uspešno opravi izpit, če odgovori pravilno na 7 od 10 vprašanj.
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3.1.2.2. Če se komisija
možnimi odgovori.

odloči za ustni izpit, postavlja kandidatu vprašanja z več

Kandidat uspešno opravi izpit, če odgovori pravilno na 70% ali več vprašanj.

3.1.3 Po uspešno opravljenem preizkusu znanja teoretičnega dela ima kandidat pravico,
da v spremstvu strokovnega delavca (II ali III) ali člana zveze, ki ima veljavni
EGA HCP ( kategorija 1 do 3 ) in če to dovoli upravljalec igrišča, lahko kandidat
pred uradnim preizkusom praktičnega dela preizkusi svoje sposobnosti igranja na
igrišču. Število odigranih krogov je omejeno na 8.

3.2. Praktični preizkus na igrišču z 9 luknjami - igra :
Pred opravljanjem preizkusa, morajo imeti kandidati na razpolago kratek čas za
ogrevanje.
Izhodiščni hendikep za preizkus znanja je 54.
Način preizkusa je naslednji:
o
o
o
o

preizkus se opravlja na igrišču, ki ima uradno Course Slope oceno;
igra se individualni Stableford;
kandidat prejme najman 3 hendikep udarce za vsako luknjo, odvisno od Coures
Slope ocene igrišča;
kandidat ima na razpolago 2,5 ure za 9 lukenj.

Med preizkusom je kandidat ocenjen glede upoštevanja golfskih pravil in načina
obnašanja na igrišču v skladu z etiketo golfa.
Ocene za posameznega kandidata, ki jih zabeleži izpitna komisija, so predvsem:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

hitrost izbire palice in pripravljenost na naslednji udarec;
ali se vedno prepriča, da so igralci pred njim dovolj daleč;
ali ne ogroža soigralcev in drugih igralcev na igrišču;
da s svojim obnašanjem ne moti soigralcev in drugih igralcev na igrišču;
racionalno gibanje na igrišču in zelenici ter odlaganje opreme ( palice, golf torba,
voziček, itd.);
ali popravlja udarnine na zelenici in odtrgano rušo;
ali označuje pravilno žogico na zelenici;
ali ne hodi po liniji patanja soigralcev;
ali pozna pravila vpisovanja podatkov na seštevno kartico.

Na predpisani obrazec se vpiše ocena igranja in sposobnosti kandidata.
Za uspešen preizkus mora kandidat zbrati na 6 najbolje odigranih luknjah 12 Stableford
točk in pozitivno mnenje, da sta njegova igra in obnašanje v skladu z pravili in etiketo
golfa.
3.3. Ponovitev testa
Če kandidat ne opravi uspešno preizkusa, ga lahko ponovno opravlja na datum, določen s
strani komisije znotraj časovnega obdobja največ 6 mesecev. Po izteku predvidenega
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roka (6 mesecev) mora kandidat ponoviti celoten postopek, vključno z prijavo, plačilom
za preizkus znanja, teoretičnim in praktičnim delom izpita.
3.4. Registracija preverjanja znanja
Izvajalci preverjanja znanja (komisija) so zadolženi po uspešnem preizkusu znanja
poslati vso dokumentacijo na GZS, ki zagotovi vpis podatkov v centralno bazo igralcev z
dovoljenjem za igro.

4. Prehodne in končne določbe
4.1. Pravilnik začne veljati z dnem objave na spletnih straneh GZS.
4.2. Uprava GZS je dolžna zagotoviti pogoje za izvedbo pravilnika najkasneje do
31.januarja 2008.
4.3. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji sistem izvajanja
dovoljenj za igro na podlagi sporazuma med GZS in PGA.

Golf zveza Slovenije
Marijan Jurenec
Predsednik
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