PRAVILNIK O IGRANJU NA GOLF IGRIŠČU RADENCI, VARNOSTI NA IGRIŠČU, ETIKETI IN
UDELEŽBI NA TEKMOVANJIH, UPOŠTEVANJE REDA OZIROMA NAVODIL GOLF IGRIŠČA TER
UKREPIH V PRIMERU NESPOŠTOVANJA TEGA REDA.

1. PRAVILNIK O UPORABI GOLF IGRIŠČA, ETIKETA
- Za igranje morate imeti dovoljenje za igro in biti član priznanega golf kluba.
- Igralec, ki želi igrati, mora imeti kupljeno letno karto ali igralnino (green fee). Pred igro mora vsak
igralec rezervirati štartni čas in se oglasiti na recepciji igrišča, kjer bo prevzel green fee kartico. To
kartico mora vsak igralec pred igro obesiti na vidno mesto na svoji golf torbi tako, da jo lahko starter
ali kontrolor takoj opazi.
- Preden začnete z igro preverite na recepciji vse informacije glede stanja na igrišču ter startnih časov.
- Igralci, ki bodo želeli imeti spremstvo med igro golfa (prijatelji, otroci, družine, itd.), morajo o tem
obvestiti recepcijo igrišča pred začetkom igranja in poskrbeti za pravilno obnašanje spremstva na samem
igrišču v skladu z golfsko etiko.
- Igrate lahko le z eno žogico, igranje z več žogicami ni dovoljeno. Izjema je le, ko se uporabi
provizorična žogica.
- Največje število igralcev v skupini je 4.
- Vsak igralec mora imeti svoj set palic in torbo za palice.
- Igranje z vadbenimi žogicami ni dovoljeno.
- Na vadišču je vadba dovoljena v skladu z golfsko etiketo in na označenih mestih za vadbo. Učenje je
dovoljeno izključno učitelju golfa golf igrišča Radenci.
- Z golf vozičkom in golf avtom NE vozite po zelenicah, predzelenicah ali udarjališčih in med zelenico
ter peščeno oviro. Upoštevajte vse usmerjevalne table na igrišču in pravila za vožnjo z golf avtom.
Uporabniki so dolžni spoštovati dnevna navodila osebja za uporabo golf avta, ki so objavljena tudi na
oglasnih deskah.
- Poravnajte odtise od hoje in udarcev v peščeni oviri, grablje odložite na stojala, ki se nahajajo v peščeni
oviri.
- Popravite travne ruše, ki ste jih odrezali z glavo palice.
- Popravite udarnine žogice na zelenici.
- Žogico iz luknje pazljivo poberete z roko, da ne poškodujete roba luknje.
- Bodite primerno oblečeni. V poštev pridejo le golf čevlji z mehkimi spajki. Prepovedano je igranje v
blue-džinsu in majici brez ovratnika.
- Skupina mora držati stik s predhodno skupino igralcev ter pri tem upoštevati varnostno razdaljo.
- Skupine, ki igrajo hitreje, imajo prednost v primeru, da igrišče ni polno zasedeno. Počasnejše skupine
imajo dolžnost spustiti hitrejše skupine naprej.
- Če je žogica izven igrišča (beli količki), igrajte še eno žogico.
- Če niste prepričani, da boste našli svojo žogico, igrajte še eno, provizorično žogico.
- Izgubljeno žogico lahko iščete največ 5 minut.
- Pred patanjem vlečni voziček ali golf avto pustite med zelenico in udarjališčem naslednje luknje.
- Po patanju nemudoma zapustite zelenico.
- Rezultat na odigrani luknji vpišite ob naslednjem udarjališču.
- Psi so dovoljeni le na vrvici.
- Ne igrajte ali vadite, če je igrišče oz. vadišče zaprto zaradi zmrzali ali razmočenosti.
- Če potrebujete pomoč ali če ste opazili kršitve na igrišču, nas pokličite.
- Igrajte varno (glej „Lokalna pravila“ in „Opozorila - znaki za nevarnost“).
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2. VARNOST NA GOLF IGRIŠČU
- Igralci na luknjah PAR 3 lahko pričnejo z igro, ko se igralci prejšnje skupine umaknejo z zelenice.
- Na luknjah PAR 4 igralci ne smejo nadaljevati igre, dokler se igralci v predhodni skupini nahajajo
v dosegu žogice. Šele ko so povsem prepričani o zadostnem razmiku, nadaljujejo z igro.
- Ne stojte na mestu, kjer bi lahko motili soigralce.
- Ne premikajte se in bodite tiho, ko žogico udarjajo soigralci.
- V primeru, da žogica nekontrolirano leti proti ostalim igralcem ali drugim osebam, ki se nahajajo
na igrišču oz. je ni bilo videti, kam leti, mora igralec, ki je žogico udaril, glasno zavpiti »FOR!«.
- Ne igrajte, če so v dosegu žogice igralci na igrišču, pešci, kolesarji, motoristi ali vozila na cestah.
- Ne igrajte, če so v dosegu žogice igralci, ki prihajajo na udarjališče luknje 3 in 4.
- Ne igrajte, če so v dosegu žogice igralci na udarjališču luknje 6.
- Ne igrajte v primeru nevarnosti udara strele.
Igrišče v ta namen informativno uporablja mednarodno zvočno signalizacijo s hupo:
- PREKINITEV IGRE ZARADI NEVARNIH OKOLIŠČIN
NEVARNOST UDARA STRELE (takoj se umaknite na varno v klubsko hišo);
1 X dolg zvočni signal:
***
- NADALJEVANJE PREKINJENE IGRE:
2 X kratek zvočni signal:
*** ***
- VZLETANJE ALI PRISTAJANJE LETALA (Takoj se odmaknite na varno razdaljo, stran
od vzletno pristajalne steze in ne udarjajte žogice!)
3 X kratek zvočni signal:
*** *** ***
- Igralci morajo upoštevati navodila osebja, pisne oznake na igrišču in ustna navodila kontrolorja
igrišča.
- Igrišče z vsemi storitvami uporabljate na svojo lastno odgovornost. Igralci so sami odgovorni za
poškodbe, ki jih povzročijo na golf igrišču Radenci.
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3. UPOŠTEVANJE NAVODIL OZIROMA REDA GOLF IGRIŠČA RADENCI
- Vsi igralci morajo upoštevati red in navodila osebja golf igrišča. Vesten golf igralec bi moral
opozarjati druge igralce in goste, naj spoštujejo navodila in pravilnik o uporabi golf igrišča. S svojim
zgledom, nasveti in tudi konstruktivnimi kritikami lahko pomagajo igrišču pri njegovem izvajanju
reda na igrišču.
- V primeru, da imajo igralci kakršne koli predloge, konstruktivne kritike, nasvete, naj jih
posredujejo vodstvu igrišča.
- V primeru, da se te kritike, predlogi in sugestije pojavljajo brez vedenja vodstva igrišča, se le-te
smatrajo kot zlonamerne in brezpredmetne.
- Igralci so dolžni povečevati ugled igrišča, skrbeti za samo igrišče, upoštevati red in pravila, ki jih
postavi golf igrišče.
4. UKREPANJE V PRIMERU NESPOŠTOVANJA REDA NA GOLF IGRIŠČU
- Golf igrišče Radenci bo v primeru nespoštovanja pravil, reda na igrišču in etikete, takega
posameznika najprej opozorilo, če pa se bo nespoštovanje nadaljevalo, bo tudi sprejelo ustrezne
ukrepe. V primeru treh kršitev pravilnika o uporabi igrišča in etikete s strani posameznika v tekoči
sezoni, si Golf igrišče Radenci pridružuje pravico odvzema dnevne oz. letne igralne karte, brez
povračil za neizkoriščeni del karte.
- Igralci, ki ne upoštevajo pravil, reda, etikete igrišča in se ne obnašajo primerno duhu golfa, ki s
svojim obnašanjem in izstopanjem povzročajo škodo in blatijo ugled igrišča, bodo po večkratnem
opozorilu imeli prepovedano igranje in zadrževanje na golf igrišču Radenci.
- V primeru prepovedi igranja na golf igrišču Radenci, igrišče ne bo vračalo kupnine igralne ali že
vplačane letne karte.
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