URNIK IGRANJA



Vadišče je odprto:

Vadba dolgih udarcev poteka brez urnika.
Vadbi kratkih udarcev in bližanja na zelenici sta odprti: torek, četrtek, sobota. Vadba je možna
tudi druge dni, vendar le, če na luknjah 7 in 8 ni igralcev. Ko pa so igralci na igrišču na luknji
6, morajo igralci na vadišču skrajšati dolžino udarcev in spremeniti smer udarjanja v desno.
Izjema:
Vadišče je zaprto, če tako določa urnik oz. ob najavljenih turnirjih.
Ne igrajte, če so v dosegu žogice ostali igralci na igrišču!
Ne igrajte, če so v dosegu žogice na poteh ali cestah ljudje!



Igrišče z 9 luknjami je odprto:

Igrišče je za igranje odprto: ponedeljek, sreda, petek in nedelja. Igranje je možno tudi druge dni,
vendar je igranje na luknjah 7 in 8 možno le v primeru, da na vadišču ni igralcev.
Izjema:
Igrišče je zaprto, če tako določa urnik oz. ob najavljenih turnirjih.
Luknja 7: igranje je mogoče, ko so igralci pred nami na zelenici luknje 8.
Luknja 8: ker bo zelenica za vadbo bližanja na zelenici oz. zelenica luknje 8 stalno opremljena
z zastavicami za bližanje (6) in zastavico za igro, lahko igralci svojo žogico na tej zelenici brez
kazni premaknejo, neomejeno levo ali desno oz. nazaj, toliko, da bodo žogici omogočili
prosto, izbrano pot za igranje v luknjo.
Ne igrajte, če so v dosegu žogice ostali igralci na igrišču!
Ne igrajte, če so v dosegu žogice na poteh ali cestah ljudje!

LOKALNA PRAVILA

Oznake, količki:
beli - žogica izven igrišča (luknje 1,2 in 6)
rumeni - vodna ovira (luknja 4, 5 in 6)
rdeči - stranska vodna ovira (luknja 5 in 6)
modri - igrišče v popravilu
rumeni ali rdeči z zeleno kapo - biotop (luknja 2 in 3).
Oznake razdalje do zelenice (sredina zelenice, količki na obeh straneh čistine):
150m – vijolična količka
135 m - oranžna količka s tremi črnimi črtami.
100 m - oranžna količka z dvema črnima črtama.
50 m - oranžna količka z eno črno črto.
Vozila za golf: vozite po cestah, če cest ni, po ledini.
Kamni v peščeni oviri: premakljive ovire.
Zarita žogica, vsi deli igrišča: olajšava.
Žogica v biotopu: iskanje v biotopu ni dovoljeno.
Mlada drevesa (do 3 m višine, zaščitena s količki): premikanje žogice brez kazni.
Označevalne table, klopi, koši za odpadke, oznake na udarjališčih, poti in ceste so
nepremakljive ovire: olajšava.
Tla v popravilu, deli igrišča brez trave, označeni deli: olajšava.
Oznake razdalje do zelenice (sredina zelenice, količki na obeh straneh čistine):

Dnevna lokalna pravila: objave na oglasni deski na klubski hiši.

OPOZORILA ZA NEVARNOST

Posebno nevarnost za igralce na igriščih in vadiščih za golf predstavljajo nevihte s strelami. Ker
možni udari strel ogrožajo življenja vseh na igrišču, vas prosimo, da v takih primerih
pravočasno, nemudoma prekinete igro, pustite svojo golfsko opremo na igrišču ali vadišču in
poiščete varno zavetje v objektih v bližini igrišča oz. vadišča.
Ob turnirjih bomo na morebitno nevarnost občasno opozarjali z zvočnim signalom, kar pa vam
bomo sporočili oz. objavili v dnevnih lokalnih pravilih, ki bodo na oglasni deski klubske hiše.
Samo v tem primeru upoštevajte spodnje zvočne signale, sicer ukrepajte sami.
Znaki (zvočni signali) za prekinitev in nadaljevanje igre:


PREKINITEV IGRE ZARADI NEVARNOSTI UDARA STRELE):
1 dolg neprekinjen zvočni signal
==============================

Nevarnost! Takoj prekinite igro oz. vadbo!
Igro prekinite takoj in se umaknite na varno. Igre ne smete nadaljevati, dokler tekmovalna
komisija oz. vodstvo igrišča ne odobri nadaljevanja igre. Če igralec igre ne prekine nemudoma,
bo diskvalificiran (dovoljeno ni niti 10 cm dolgo bližanje v luknjo ali poskusni zamah).


PREKINITEV IGRE (ZARADI TEME, MEGLE ...):
3 kratki zaporedni zvočni signali / ponovljeni
== == == /

== == ==

Igralci lahko nadaljujejo z igranjem do zaključka luknje, ki jo trenutno igrajo.


NADALJEVANJE PREKINJENE IGRE:
2 kratka zaporedna zvočna signala / ponovljena

== == / == ==
Tekmovanje: če igralci pričnejo z igro pred znakom sirene, so kaznovani z dvema kazenskima
točkama pri seštevni igri oz. z izgubo luknje pri igri na luknje.

