PRAVILNIK O IGRANJU NA GOLF IGRIŠČU ARBORETUM, VARNOSTI NA
IGRIŠČU IN VADIŠČU, ETIKETI IN UDELEŽBI NA TEKMOVANJIH,
UPOŠTEVANJU REDA OZIROMA NAVODIL GOLF IGRIŠČA TER UKREPIH V
PRIMERU NESPOŠTOVANJA REDA
Pravilnik je izdelala družba Golf Arboretum d.o.o. dne 01. 11. 2016 in ga
uporabljamo na območju Golf igrišča Arboretum

1.

PRAVILNIK O UPORABI GOLF IGRIŠČA in VADIŠČA

1.1. Igralec, ki želi igrati na golf igrišču, mora imeti "dovoljenje za igro" (dovoljenje z
osnovnim poznavanjem pravil golfa, tehnike igranja in golfske etike) in urejeno
članstvo v enem izmed klubov, priznanih s strani nacionalne golf zveze, ki je članica
EGA. Kdor nima dovoljenja in urejenega članstva, na golf igrišču ne sme igrati.
1.2. Igralec, ki želi igrati, mora imeti kupljeno letno karto ali plačano igralnino ("green
fee"). Igralec mora rezervirati startni čas. Pred igro se zglasi na recepciji igrišča, kjer
prevzame green fee kartico. To kartico mora vsak igralec obesiti na vidno mesto na
svoji golf torbi tako, da jo lahko starter ali kontrolor takoj opazi.
1.3. Igralec je dolžan poznati in spoštovati vsa pravila in etiketo v skladu s pravili
golfa 2016–2019, izdanih pri R & A Rules Limited.
1.4. Igralci, ki nameravajo na igrišče, morajo pred tem na recepciji preveriti vse
informacije glede stanja na igrišču ter startnih časov.
1.5. Igralci, ki bi želeli imeti med igro golfa spremstvo (prijatelji, družinski člani itd.),
morajo o tem obvestiti recepcijo igrišča pred začetkom igranja in poskrbeti za
pravilno obnašanje spremstva na igrišču v skladu z golfsko etiketo.
1.6. Prepovedano je igranje z več kot eno žogico. Izjema je le uporaba provizorične
žogice.
1.7. Vedno je treba igrati luknje po zaporedju; preskakovanje lukenj ni dovoljeno.
1.8. V skupini so lahko največ 4 igralci.
1.9. Vsak igralec mora imeti svojo golfsko opremo.
1.10. Z golf avtomobilčkom ali vozičkom je prepovedano prečkanje med zelenico in
bunkerjem. Upoštevati je treba usmerjevalne table na igrišču in pravila za vožnjo z
avtomobilčkom. Vožnja po predzelenici ni dovoljena. Uporabniki so dolžni spoštovati
dnevna navodila osebja za uporabo golf avtomobilčkov, ki so objavljena tudi na
oglasnih deskah.
1.11. Igralec mora po vsaki uporabi bunkerja pograbiti pesek za seboj in odložiti
grablje na zunanji rob bunkerja, tako da bodo imeli vsi igralci enake pogoje za igro.

1.12. Igralec mora za seboj položiti divot (odtrgan kos ruše) na njegovo mesto.
1.13. Igralec mora popraviti vdolbine na zelenicah, ki jih je pustila njegova žogica.
1.14. Zastavice na zelenicah ob igranju spustimo na tla počasi.
1.15. Žogico iz luknje na zelenicah vedno poberemo pazljivo z roko, da ne
poškodujemo roba luknje.
1.16. Na vadišču je vadba dovoljena v skladu z golfsko etiketo in na označenih
mestih za vadbo. Pobiranje že udarjenih žogic na mestih za vadbo dolgih udarcev je
nevarno in prepovedano. Neupoštevanje navodil, odnašanje žogic z vadišča in
neupoštevanje opozorilnih tabel velja za hujšo kršitev etike.
1.17. Imetniki letnih kart lahko rezervirajo startni čas največ 7 dni vnaprej.
1.18. Odpovedi startnih časov je treba sporočiti na recepcijo golf igrišča Arboretum
takoj, ko je mogoče (prek elektronske pošte ali po telefonu), vendar najkasneje 24 ur
pred rezerviranim časom, sicer rezervacija velja za nerealiziran potrjen startni čas oz.
t. i. "no show" in pomeni kršitev etikete. V tem primeru je golf igrišče Arboretum
upravičeno zaračunati startino v skladu z rezervacijo.
1.19. Splošna pravila za vadišče:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vadišče odpiramo 30 min pred odpiranjem igrišča in zapremo 30 min, preden
se stemni.
Udarjanje žogic zahteva koncentracijo, zato spoštujmo etiketo in ne motimo
ostalih igralcev s povzročanjem hrupa. Če moramo opraviti telefonski klic, to
naredimo zunaj območja za vadbo.
Vadišče uporabljate na lastno odgovornost.
V nobenem primeru ni dovoljeno odnašati žogic za vadbo z vadišča.
Otroci do 12 let morajo vaditi pod nadzorom odrasle osebe.
Na "putting greenu" je dovoljeno izključno in samo patanje.
Dovoljena je izključno uporaba vadbenih žogic golf igrišča Arboretum,
kupljenih na ta dan (izjema je putting green).
Bunker po vadbi za seboj pograbimo.
V kolikor žogice poškodujejo "green", poškodbe popravimo.

1.20. V primeru povzročene škode na golf igrišču Arboretum je družba Golf
Arboretum d.o.o. upravičena do celotnega povračila škode.

2. VARNOST NA IGRIŠČU
2.1. Igralci na luknjah PAR 3 lahko pričnejo igro šele, ko se igralci prejšnje skupine
umaknejo z zelenice.

2.2. Na luknjah PAR 4 in 5 igralci ne smejo nadaljevati igre, dokler so igralci v prejšnji
skupini v dosegu žogice. Šele ko so povsem prepričani o zadostnem razmiku, lahko
nadaljujejo igro. To velja tudi za luknje, na katerih se mesto pristanka žogice ne vidi.
2.3. Vsi igralci so vedno za linijo igralca, ki je na vrsti za udarec žogice.
2.4. V primeru, da žogica nenadzorovano leti proti ostalim igralcem ali drugim
osebam, ki so na igrišču oz. ni bilo videti, kam leti, mora igralec, ki je žogico udaril,
glasno zavpiti »FOR!«.
2.5. Ne igrajte ob nevarnosti udara strele.
Igrišče za ta namen informativno uporablja mednarodno zvočno signalizacijo s hupo.
3. ETIKETA
3.1. Vsak igralec mora biti primerno oblečen in obut. Prepovedano je igranje v
džinsu. Za obutev so dovoljeni le golfski čevlji s plastičnimi t. i. »soft spiksi«.
3.2. Igralci so sami odgovorni za kakršnokoli škodo, ki jo povzročijo.
3.3. Prepovedano je govorjenje ali povzročanje kakršnih koli šumov – motenje
igralcev – ko se pripravljajo na udarec.
3.4. Skupine, ki igrajo hitreje, imajo prednost, če igrišče ni polno zasedeno.
Počasnejše skupine morajo spustiti hitrejše skupine naprej.
3.5. Priporočeno je, da pomagamo soigralcem iskati izgubljene žogice (do 5 min).
3.6. Skupina mora upoštevati dovoljene čase igranja, objavljene na števnih karticah.
Vsakršno odstopanje je lahko kršitev etikete.
3.7. Kontrolor igrišča ima vsa pooblastila za sprejemanje odločitev, da 'igra v času'
nemoteno poteka za vse igralce. Igralci so dolžni spoštovati navodila kontrolorja
igrišča.
3.8. Psi na igrišču so dovoljeni ob soglasju ostalih igralcev v »flightu« in v času ko na
igrišču ne poteka turnir. Psi ne smejo biti težji od 20 kg, biti morajo pripeti z vrvico na
torbo, voziček ali avtomobil. Lastnik mora imeti s sabo vrečko za iztrebke.

4. SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH IN TURNIRJIH
4.1. Vsi igralci imajo pravico oziroma možnost prijave na turnirje, ki so odprtega tipa,
v skladu s prijavnimi pogoji (razpisom). Golf igrišče Arboretum te turnirje razpisuje na
svoji spletni strani in na Golf portalu. Igralci, ki se prijavijo na turnir, se morajo
seznaniti s prijavnimi pogoji in pravilnikom Golf igrišča Arboretum.

4.2. Vsak igralec turnirja se mora registrirati najkasneje 30 min pred startom in plačati
kotizacijo ter "green-fee" (v primeru, da nima letne karte) oz. kot je navedeno v
razpisu.
4.3. Če se igralec prijavi na turnir ter plača kotizacijo in "green-fee", ne pride pa na
turnir in se ne odjavi v predpisanem roku, nima pravice do povračila stroškov.

5. UPOŠTEVANJE NAVODIL OZ. REDA GOLF IGRIŠČA ARBORETUM
5.1. Vsi igralci morajo upoštevati red in navodila osebja golf igrišča Arboretum.
Vesten golf igralec opozarja druge igralce in goste, naj spoštujejo navodila in
pravilnik o uporabi golf igrišča. S svojim zgledom, nasveti in tudi konstruktivnimi
kritikami lahko pomagamo igrišču in soigralcem pri skrbi za red.
5.2. Kakršne koli predloge, konstruktivne kritike in nasvete, lahko igralci posredujejo
vodstvu igrišča v pisni obliki ali po elektronski pošti.
5.3. V kolikor vodstvo ni seznanjeno s kritikami, predlogi in sugestijami, ti veljajo za
zlonamerne in brezpredmetne.
5.4. Igralci so dolžni ohranjati in večati ugled igrišča, skrbeti za igrišče ter upoštevati
red in pravila.

6. UKREPANJE V PRIMERU NESPOŠTOVANJA REDA NA IGRIŠČU
6.1. V primeru nespoštovanja pravil, reda na igrišču in etikete, bo kršitelj najprej
opozorjen, če se bo nespoštovanje nadaljevalo, pa bodo sprejeti ustrezni ukrepi. V
kolikor posameznik v tekoči sezoni 3-krat prekrši pravilnik o uporabi igrišča in etikete,
si družba Golf Arboretum d.o.o. pridržuje pravico odvzema dnevne oz. letne igralne
karte brez povračil za neizkoriščeni del karte.
6.2. Igralcem, ki ne upoštevajo pravil, reda ter etikete igrišča, se ne obnašajo v duhu
golfa in s svojim obnašanjem povzročajo škodo golf igrišču ter blatijo njegov ugled,
bo po večkratnem opozorilu prepovedano igranje in zadrževanje na golf igrišču
Arboretum.
6.3. Pri prepovedi igranja na golf igrišču Arboretum kršitelj ni upravičen do povračila
kupnine za igralne ali že vplačane letne karte.

