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PRAVILA PITCH & PUTTA 

opredeljena s strani FIPPA, v posvetovanju z nacionalnimi Pitch&Putt združenji po svetu. 

Vsa tekmovanja pod okriljem FIPPA morajo potekati v skladu s temi pravili. FIPPA dovoljuje 
nacionalnim združenjem in zvezam, da na svojem ozemlju ustrezno prilagodijo obstoječa 
pravila in tudi pravila za lokalne turnirje. 

Ta pravila, v skladu z navodili FIPPE, prevzema tudi Pitch&Putt zveza Slovenije (PPZS). 
Pitch&Putt se bo na ozemlju Slovenije igral v skladu s temi pravili in v skladu s pravili PPZS.  

3. izdaja, v veljavi od 1. januarja 2014. 

Ta pravila so prehodna, veljajo za obdobje 2014-2018 in jih je treba brati v povezavi z vsemi 
posodobitvami, ki so objavljene na spletni strani FIPPE, www.fippa.org.  

 

Pitch&Putt je neodvisen amaterski šport, ki ga po vsem svetu nadzira FIPPA, Mednarodna 
zveza Pitch&Putta. 

 

 

                                             
 
 
 
Statut FIPPA Pitch&Putt opredeljuje kot šport z naslednjimi značilnostmi: 
1. Razdalje: (a) Dolžina igralnega polja: največ 90 metrov.  
                       (b) Dolžina igrišča z 18 igralnimi polji: Največ 1.200 metrov. 
2. Dovoljena je uporaba največ treh palic za golf (ena od njih mora biti palica za bližanje v 
luknjo na zelenici, putter). 
3. Na udarjališču je obvezna uporaba podstavka za žogico. 
4. Vsi igralci udarjajo z istega udarjališča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fippa.org/
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KAKO UPORABLJATI TA PRAVILA 
 
 
Priporočljivo je, da se seznanite s temi pravili in jih uporabite, kadar se pojavi kakršnokoli 
vprašanje. Če ste v dvomu, igrajte z žogico kot leži na igrišču. Območje igrišča pustite v istem 
stanju, kakršno je bilo, ko ste prišli (na primer: ne odstranjujte peska s trave, ne odstranjujte 
ničesar, kar je pritrjeno, ne brišite vode na podlagi) in žogico udarite z istega mesta, kjer se je 
nahajala, ko ste prišli do nje. 
 
 
Razumevanje besed  
Ta pravila so napisana natančno in preudarno. Morali bi razumeti naslednje razlike pri 
uporabi besed: 
 
Lahko = Možnost izbire 
Priporočljivo = Priporočilo 
Potrebno, nujno = Navodilo (če se ga ne upošteva, sledi 

kazen)  
Žogica v igri = Žogice ni mogoče zamenjati z drugo žogico 
Nadomestna žogica = Žogico se lahko zamenja z drugo žogico 
 
 
Poznavanje definicij 
 
Dobro poznavanje opredeljenih izrazov je zelo pomembno za pravilno uporabo pravil. 
 
Kazni za kršitve pravil ali za neskladnost s potrebnim postopkom. 
 
Kazen za kršitev pravila pri seštevni igri in pri igri za luknje, je en udarec, razen če ni drugače 
določeno. 
 
 
Prosti spust žogice ob olajšavi 
 
V skladu z možnostmi olajšave mora žogica vedno biti prosto spuščena znotraj dolžine ene 
palice od najbližje točke olajšave ali na mesto, ki je določeno s pravili, neodvisno od tega ali je 
prosti spust s kaznijo ali brez nje. 
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ETIKETA; VEDENJE IN VLJUDNOST NA IGRIŠČU 
 
Ko je igralec osredotočen na žogico oz. izvedbo priprave na udarec ali izvaja udarec, se nihče 
ne sme premakniti, pogovarjati ali stati blizu linije udarca, neposredno za žogico ali luknjo.  
 
Noben igralec ne bi smel igrati, dokler so igralci pred njim v območju dosega njegove žogice. 
Sicer morajo igralci igrati brez nepotrebnega odlašanja. 
 
Ko je bila igra na luknji, zelenici zaključena, morajo igralci nemudoma zapustiti zelenico in 
pri naslednjem udarjališču vpisati rezultate v števno kartico. 
 
Igralci morajo popraviti luknje, nastale zaradi odtrgane travne ruše in z viličkami popraviti 
udrtine, ki jih je žogica pustila na površini zelenice. 
 
Igralci se morajo izogibati poškodovanju roba luknje, ko odstranjujejo ali vračajo palico z 
zastavico v luknjo oz. odstranjujejo žogico iz luknje.  
Glava palice ne bi smela biti uporabljena za odstranjevanje žogice iz luknje, niti se igralci ne 
bi smeli naslanjati na svoje palice, ko so na območju zelenice. 
 
Preden zapustijo peščeno oviro morajo igralci zgladiti odtise svojih stopinj in nastale udrtine. 
 
Resna kršitev etikete ali zaporedno neupoštevanje teh smernic lahko privede do 
diskvalifikacije igralca. 
 
Priporočen kodeks oblačenja 
Priporočljivo je, da igralci nosijo oblačila, primerna za igranje Pitch&Putta, se izogibajo 
majicam brez ovratnika ali moškim majicam brez rokavov, trenirkam, majicam iz drugih 
športov, majicam s simboli, ki so tuji športu Pitch&Putt ali neprimerni obutvi, kot so sandali. 
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DEFINICIJE 
 
NENORMALNO STANJE TAL 
 “Nenormalno stanje tal” predstavlja vsaka naključna voda, tla v popravljanju, jamica, izloček 
živali ali pot na igrišču, ki jo je napravila podzemna žival, plazilec ali ptica, vozilo ali oseba. 
 
NAGOVOR ŽOGICE 
Žogica je bila nagovorjena, ko se je igralec postavil v položaj za izvedbo udarca in je naslonil 
palico na tla. V oviri igralec nagovori žogico, ko se postavi v položaj za udarec. 
 
NASVET 
Nasvet je vsako svetovanje ali predlog, ki bi lahko vplival na igralca pri določanju njegove 
igre ali načina izvedbe udarca. Informacija o pravilih in zadevah javnega značaja ni nasvet. 
 
ŽOGICA V IGRI 
Žogica je v igri takoj, ko je igralec izvedel udarec na udarjališču. Ta je še vedno v igri (kot 
žogica igralca), dokler ni v luknji, razen če je zunaj označenih meja igrišča, izgubljena, 
dvignjena ali zamenjana skladu s temi pravili. 
Tako nadomeščena žogica postane "žogica v igri". 
 
IZGUBLJENA ŽOGICA 
Žogica se šteje za "izgubljeno" na igrišču 
a. če le te ni mogoče najti ali identificirati kot svoje v treh minutah po tem, ko jo je igralčeva 
stran začela iskati; ali 
b. če je igralec je izvedel udarec z nadomestno žogico v skladu s pravili, ob ustrezni izgubi 
razdalje in s kaznijo enega udarca. 
 
PREMAKNJENA ŽOGICA 
Žogica je "premaknjena", če zapusti originalen položaj, tudi če le za del njenega obsega. 
 
BUNKER 
"Peščena ovira" je ovira na delu igrišča kjer je bila prej trava ali zemlja, ki je bila 
nadomeščena s peskom ali podobnim. Stena ali rob peščene ovire, bunkerja, ki ni pokrit s 
travo, je del bunkerja. Meja bunkerja se razteza navpično navzdol, ne pa navzgor. Žogica je v 
bunkerju, ko leži v njem ali se katerikoli njen del dotika bunkerja.   
 
CADDIE 
 “Caddie” je oseba, ki asistira igralcu v skladu s pravili, nosi igralčeve palice in lahko svetuje. 
 
NAKLJUČNA VODA 
"Naključna voda" je vsaka začasna akumulacija vode, snega ali naravnega ledu na igrišču, ki 
ni v vodni oviri. 
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ODBOR (TEKMOVALNA KOMISIJA) 
"Odbor" je ustrezno imenovan odbor kluba ali zveze, ki organizira tekmovanje. Odbor nima 
pooblastil za opustitev pravil Pitch&Putta. 
Odbor lahko postavi lokalna pravila, ki so skladna s pravili Pitch&Putta. 
 
IGRIŠČE 
"Igrišče" je celotno območje, znotraj katerega je dovoljena igra. 
 
OKOLJSKO OBČUTLJIVA OBMOČJA 
"Okoljsko občutljiva območja" so tista območja igrišča, ki imajo specifičen namen in so 
označena s količki, rdeč količek / zelen vrhnji del količka. 
 
OPREMA 
 “Oprema” je karkoli kar igralec ali njegov igralni partner uporabljata, nosita ali prenašata. 
 
PALICA Z ZASTAVICO 
"Palica z zastavico" je odstranljiv, raven pokazatelj, postavljen v središče luknje in kaže njeno 
pozicijo. 
 
TLA V POPRAVILU 
"Tla v popravilu" je katerikoli del igrišča, tako označen s sklepom odbora ali tako deklariran s 
strani njegovih pooblaščenih zastopnikov. Kakršnakoli trava, grmovje, drevo ali karkoli kar 
raste znotraj tal v popravilu je del tal v popravilu. Vključuje tudi material, pripravljen za 
odvoz ali jamo, narejeno s strani vzdrževalnega osebja, četudi ni označeno. Količki in črte, ki 
definirajo "tla v popravilu" so znotraj tega dela površine. Takšni količki so ovire. Žogica je v 
območju tal v popravilu, ko leži ali se katerimkoli delom dotika tal v popravilu. Meja tal v 
popravilu se razteza navpično navzdol, ne pa navzgor. 
Odbor lahko uvede lokalno pravilo, ki prepoveduje igro s tal v popravilu. 
 
OVIRE 
"Ovira" je kateri koli bunker ali vodna ovira. Žogica je v oviri, ko v njej leži ali se katerikoli 
njen del ovire dotika. 
 
LUKNJA 
"Luknja" mora biti premera 108 mm in vsaj 101.6 mm globoka. Če je za luknjo uporabljen 
vložek za palico mora biti ta vsaj 25.4 mm pod površino, razen, če je zaradi sestave tal to 
neizvedljivo narediti. 
 
ŽOGICA JE V LUKNJI 
 “Žogica je v luknji”, ko miruje znotraj obsega luknje ter je v celoti pod robom luknje. 
 
SMER IGRE 
 “Smer igre” je smer, v katero igralec z udarcem s palico želi udariti žogico, skupaj z razumno 
razdaljo na obeh straneh te smeri. Smer igre se razširja navpično navzgor od tal, vendar se za 
luknjo ne nadaljuje. 
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SMER UDARCA NA ZELENICI 
 “Smer udarca žogice na zelenici” je smer, v katero igralec z udarcem s palico želi udariti 
žogico na omenjenem delu igrišča (putting green) in se ne nadaljuje za luknjo. 
 
NAPRITRJENI NARAVNI PREDMETI 
Izraz "nepritrjeni naravni predmeti” označuje naravne predmete, ki niso pritrjeni, ne rastejo, 
niso sprijeti z žogico. Vključeno je kamenje na površini tal, listje, vejice, veje in podobno, črvi, 
deževniki in njihovi izločki. 
Pesek in razsuta prst sta nepritrjena naravna predmeta samo na zelenici ne pa tudi drugod. 
Rosa in slana nista nepritrjena naravna predmeta. 
 
ZAPISOVALEC (MARKER) 
“zapisovalec” je oseba, ki jo je odbor imenoval za beleženje tekmovalčevih točk v seštevni igri. 
Zapisovalec ni sodnik. 
 
NAJBLIŽJA TOČKA OLAJŠAVE 
"Najbližja točka olajšave" je točka na igrišču, ki je žogici najbližja, ni bližje luknji in se nahaja 
tam, kjer ni več ovir, zaradi katerih je olajšava dovoljena. 
 
OVIRE 
"Ovira" ("obstruction") je vse, kar je umetno, ali zgrajeno, postavljeno ali puščeno na igrišču, 
razen: 
a. Predmeti, ki označujejo območje zunaj igrišča, kot so stene, ograje in količki. 
b. Vsaka ovira, ki je bila s strani odbora razglašena za sestavni del igrišča. 
c. Vsak del nepremakljivega umetnega objekta, ki je zunaj meja igrišča. 
Ovira je premična, če se lahko premakne brez pretiranih naporov, brez nepotrebnega 
zavlačevanja igre in brez povzročanja škode. Drugače je ovira nepremična. 
 
ZUNAJ IGRIŠČA (OB) 
"Zunaj igrišča" je prostor opredeljen z vsemi mejnimi ograjami in igra izven teh meja je 
prepovedana. Odbor lahko definira in označi območja zunaj igrišča. Žogica je zunaj igrišča, ko 
cela leži zunaj igrišča. Igralec lahko stoji zunaj igrišča, da udari žogico, ki leži znotraj igrišča. 
Predmeti, ki označujejo “zunaj igrišča” niso ovire in se štejejo za fiksne. Zunaj igrišča se 
razteza navpično navzgor in navzdol. 
 
ZUNANJI DEJAVNIK 
 “Zunanji dejavnik” je vse kar ni sestavni del v igri za luknjo in kar pri seštevni igri ni del 
tekmovalčeve strani. Veter in voda nista zunanja dejavnika. 
 
PARTNER 
 “Partner” je igralec, ki igra skupaj s soigralcem na isti strani. 
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KAZENSKI UDAREC 
"Kazenski udarec" se doda k rezultatu igralca ali igralčeve strani v skladu s pravili. 
    
VADBA 
“Vadba” je opredeljena kot namerno izvedeno simuliranje udarjanja, brez žogice, na način, ki 
bi ga igralec želel izvesti z žogico. 
 
VADBENI ZAMAH 
"Vadbeni zamah" ni udarec v smislu simuliranja udarca in se lahko izvaja na katerem koli 
delu igrišča, pod pogojem, da igralec ne krši pravil. 
 
NADOMESTNA ŽOGICA 
"Nadomestna žogica" je žogica odigrana po teh pravilih in služi namesto žogice, ki je bila 
izgubljena zunaj vodne ovire ali je zunaj meja igrišča. 
 
ZELENICA 
"Zelenica” je območje luknje, ki je posebej pripravljeno za zaključevanje igre v luknjo. Žogica 
je na zelenici, ko se katerikoli njen dotika tega območja igrišča. 
 
SODNIK 
"Sodnik", (“referee”), je oseba, ki jo imenuje odbor, da spremlja igralce, odloča o morebitnih 
vprašanjih in zagotavlja igro po pravilih. Posredovati mora pri vsaki kršitvi pravil, ki jo opazi 
ali mu je bila sporočena.  Odločitev sodnika je dokončna. 
 
POLOŽAJ ZA UDAREC 
“Položaj za udarec” vključuje igralčevo postavitev v položaj za pripravo in izvedbo udarca. 
 
DOLOČENI KROG 
 “Določeni krog” vključuje igranje lukenj na igrišču v njihovem pravilnem zaporedju, razen če 
odbor ne določi drugače. 
 
UDAREC 
 “Udarec” pomeni pomik palice navzdol z namenom udariti in premakniti žogico. Toda če 
igralec hote preverja svoj zamah navzdol preden glava palice doseže žogico, se šteje, da 
udarca ni izvedel. 
 
PODSTAVEK ZA ŽOGICO 
"Podstavek za žogico", (“tee”), je predmet, ki je namenjen dvigu žogice od tal. Minimalna 
zahtevana višina predmeta je 5 mm. 
 
UDARJALIŠČE 
"Udarjališče” je izhodiščni prostor, kjer se prične z igro na igralnem polju in je skupno vsem 
igralcem. Če je udarjališče podloga iz pletene umetne tkanine je udarjališče omejeno na to 
podlago. V nasprotnem primeru mora biti sprednji in stranski del območja udarjanja določen, 
zadnji del tega območja pa ne sme biti več kot za dve dolžini palice oddaljen od sprednjega 
dela. 
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IGRALNO POLJE 
 “Igralno polje” je celotno območje igrišča razen: 
a. Območja udarjališča in območja zelenice. 
b. Vseh ovir na igrišču. 
c. Cvetličnih gred, dreves s koli, jasno opredeljenih nasajenih površin in okoljsko občutljivih 
območij. 
 
VODNA OVIRA 
"Vodna ovira” je vsako morje, jezero, ribnik, reka, jarek, površinski drenažni jarek ali drug 
odprt vodotok (če vsebuje vodo ali ne). Vsa površina ali voda znotraj meje vodne ovire je del 
vodne ovire. Če meja vodne ovire ni drugače opredeljena, je meja tam, kjer se začne reliefna 
depresija. 
Meja vodne ovire se razteza navpično navzgor in navzdol. Količki za prepoznavanje vodne 
ovire in linije, tramovi, kamni, stene, ograje itd. določajo meje vodne ovire in spadajo k vodni 
oviri. Meja takšnih ovir je opredeljena z zunanjimi točkami predmetov, ki označujejo oviro. 
Količki za identificiranje in/ali črte, ki se uporabljajo za označevanje vodne ovire morajo biti 
rdeče barve (stranska vodna ovira) oz. rumene barve (frontalna vodna ovira). 
 
Opomba 1. Odbor lahko določi vsak del igrišča kot vodno oviro in lahko uveljavi lokalno 
pravilo, ki prepoveduje igro z okoljsko občutljivega območja, opredeljenega kot vodna ovira. 
 
NEPRAVA ŽOGICA 
“Neprava žogica” je katerakoli druga žogica kot žogica igralca v igri ali njegova začasna 
žogica. 
 
NEPRAVA ZELENICA 
“Neprava zelenica” je katerakoli druga zelenica kot tista na katero se igra.
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DEL I- SPLOŠNA IGRA 

 
1. IGRA 

a. Igra Pitch&Putta je sestavljena iz udarjanja žogice s palico z vsakega udarjališča v ciljno 
luknjo in sicer z udarcem ali zaporednimi udarci, v skladu s temi pravili. 
b. Razen, če ni s strani odbora določeno drugače, je luknje potrebno igrati v zaporedju, s 
pričetkom na prvi luknji. 
c. Žogico je treba udariti z mesta kjer leži, razen če ni drugače določeno v pravilih. 
 

KAZEN: odvzem pravice do nastopa (diskvalifikacija) 

 
 

2. VADBA 
Na katerikoli dan ali dneve tekmovanja ali med samim tekmovanjem v kakršni koli obliki, 
igralci ne smejo vaditi znotraj mej igrišča. To pravilo velja tako za tekmovanje v seštevni igri 
kot za tekmovanje v igri za luknje.  
 

KAZEN: odvzem pravice do nastopa (diskvalifikacija) 
 

 
Med igro dveh lukenj igralec ne sme izvesti vadbenega udarca, razen na območju zadnje 
zelenice, vendar le če s tem ne pride do zavlačevanja igre. 
 

KAZEN: en udarec 

 
Igranje na različnih tekmovanjih na isti dan ali dneve ne opredeljuje možnosti vadbe.  
Vadba na določenem za to namenjenem območju, na poligonu za vadbo dolgih udarcev oz. 
vadbeni zelenici pred začetkom vsakega kroga je dovoljena. 
Udarci med igro, ki štejejo za rezultat niso vadbeni udarci. 
 
 
3. NAPOTE 
Vsako premično oviro se lahko odstrani brez kazni. 
a. Če se žogica premakne zaradi odstranitve ovire jo je potrebno postaviti na isto mesto kjer 
je bila. 
b. Če žogica leži v ali na napoti, se lahko žogico dvigne in oviro odstrani. Žogica mora potem 
biti prosto spuščena na igrišču in postavljena na zelenici, na mesto kjer je bila, vendar ne 
bliže luknji.  
c. Razen v primeru, ko je žogica v vodni oviri in ima igralec olajšavo, vendar le, ko se žogica 
umiri in je v bližini nepremične ovire, ko igralec ne more izvesti udarca. 
 
Postopek: 

 Na igrišču, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo prosto spusti znotraj dolžine 
ene palice od najbližje točke olajšave, vendar ne bliže luknji. 

 Bunker, kot zgoraj opisano, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo prosto spusti 
znotraj dolžine ene palice od najbližje točke olajšave, vendar ne bliže luknji. 
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 Zelenica, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo postavi na najbližjo točko 
olajšave. 

 

KAZEN ZA KRŠITEV PRAVILA 3b: en udarec 

 
 
4. NAKLJUČNA VODA 
Če igralčeva žogica leži v ali se dotika občasne vode ali kadar takšno stanje moti igralčevo 
držo ali zamah, lahko igralec pridobi olajšavo brez kazni. 
Postopek: 

 Na igrišču, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo prosto spusti znotraj dolžine 
ene palice od najbližje točke olajšave, vendar ne bliže luknji. 

 Bunker, igralec lahko dvigne žogico in jo prosto spusti v bunker, kot zgoraj opisano, 
brez kazni. 

 Zelenica, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo postavi na najbližjo točko 
olajšave. 

 

KAZEN: en udarec 

 
 
5. OKOLJSKO OBČUTLJIVA OBMOČJA 
a. Z žogico, ki je padla v okoljsko občutljivo območje se ne sme več igrati, če igranje zahteva 
igralčev vstop na to območje. 
b. Žogico, ki je padla v okoljsko občutljivo območje, je treba nadomestiti in prosto spustiti 
znotraj  dolžine ene palice od najbližje točke olajšave, brez kazni. 
c. Žogico, ki je padla v okoljsko občutljivo območje in se z njo lahko igra dalje igra brez 
igralčevega vstopa na to območje, je treba dvigniti in prosto spustiti znotraj dolžine ene 
palice od najbližje točke olajšave, brez kazni. 
d. Če žična ovira, ki označuje okoljsko občutljivo območje ovira nadaljevanje igre v željeni 
smeri proti luknji, lahko igralec prosto spusti žogico znotraj  dolžine ene palice od najbližje 
točke olajšave, brez kazni. 
 

KAZEN ZA KRŠITEV PRAVILA 5a: en udarec 

 
 
6. TLA V POPRAVILU, CVETLIČNE GREDE IN MLADA DREVESA, PODPRTA Z OPORNIMI 
KOLI 
a. Odbor lahko razglasi kakršnokoli cvetlično gredo, jasno opredeljena vegetativna območJa 
ali mlada drevesa, podprta z opornimi koli (če drevo ali kol moti igralčevo držo ali zamah), 
kot tla v popravilu. 
b. Igranje s »tal v popravilu" je dovoljeno, razen če ni prepovedano z lokalnim pravilom. 
 
c. Žogica, ki obstane v kompostirani cvetlični gredi ali se dotika jasno opredeljenega 
vegetativnega območja mladega drevesa, podprtega z opornimi koli (če drevo ali kol moti 
igralčevo držo ali zamah) ali tal v popravilu, če takšno stanje moti igralčevo držo ali zamah, 
lahko igralec pridobi olajšavo, brez kazni. 
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Postopek: 
 Na igrišču, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo prosto spusti znotraj dolžine 

ene palice od najbližje točke olajšave, vendar ne bliže luknji. 
 Bunker, kot zgoraj opisano, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo prosto spusti v 

bunker. 
 Zelenica, igralec lahko brez kazni dvigne žogico in jo postavi na najbližjo točko 

olajšave. 
 

KAZEN: en udarec 

 
 
7. PEŠČENE OVIRE, BUNKERJI 
a. Pred izvedbo udarca v peščenem bunkerju se igralec ne sme 
• s palico dotakniti tal ali peska.   
• dotakniti ali premakniti nepritrjenih naravnih predmetov. 
• vsako premično napoto, ki leži v bunkerju, se lahko odstrani. 
b. Udarec s katerim žogice nismo udarili iz bunkerja, smo pa se dotaknili peska, ni kršitev 
pravila. Kršitev pravila je gladenje peščene površine bunkerja pred igranjem drugega ali 
vsakega nadaljnjega udarca. 
 

KAZEN: en udarec 

 
 
8. VODNE OVIRE 
a. Žogico v vodni oviri se lahko odigra brez kazni, vendar igralec ne sme: 
• s palico se dotikati tal ali vode v oviri. 
• dotikati se ali premakniti nepritrjenih naravnih predmetov v oviri. 
• Vsako premično napoto, ki leži v vodni oviri, se lahko odstrani. 
b. Če je žogica v vodni oviri ali je izgubljena v vodni oviri (če žogica leži v vodi ali ne), lahko 
igralec s kaznijo enega udarca: 
 • odigra žogico, kolikor možno blizu samega mesta, s katerega je nazadnje odigral prvotno 
žogico; ali 
• prosto spusti žogico zadaj za vodno oviro, drži se točke na kateri je prvotna žogica nazadnje 
prečkala mejo vodne ovire, neposredno med luknjo in mestom, na katerem se žogica lahko 
prosto spusti, brez omejitve kako daleč nazaj od vodne ovire bi bila žogica lahko prosto 
spuščena. 
• spusti žogico izven vodne ovire, znotraj dolžine ene palice in ne bližje luknji od točke, kjer 
je prvotna žogica nazadnje prečkala mejo vodne ovire. 
 

KAZEN: en udarec 

 
 
9. UDARJALIŠČE 
a. Žogica mora biti odigrana z opredeljenega, označenega udarjališča oziroma z umetne 
podloge in sicer s postavitvijo žogice na podstavek za žogico.  
b. Če igralec na začetku prve luknje odigra žogico zunaj označenega udarjališča / umetne 
podloge, je kaznovan z enim kazenskim udarcem in mora nato odigrati naslednjo žogico 
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znotraj označenega udarjališča / umetne podloge.  
c. Če žogica pade s podstavka ali pade s podstavka ko se igralec pripravlja na udarec, mora 
biti ponovno postavljena na podstavek, brez kazni. Če bo udarec izveden z mesta kjer žogica 
leži, bo udarec veljal. 
 

KAZEN: en udarec 

 
 
10. ZELENICA 
a. Lego žogico na zelenici se lahko označi in žogico dvigne. 
b. Na območju zelenice: 
• se nepritrjene naravne predmete lahko odstrani na način, da se jih pobere ali pomete na 
stran pod pogojem, da jih ne pritisnemo na tla na smeri udarca. 
• Škoda, povzročena zaradi padca žogice se lahko popravi. 
c. Če označevalni marker ali predmet, ki kaže lokacijo žogice moti nasprotnikovo smer igre, je, 
če je tako zahtevano, žogico potrebno prestaviti za eno ali več dolžin glave palice na 
katerokoli stran od prvotnega položaja. 
Če je označevalec bil premeščen, na katerokoli stran, ga je treba prestaviti v  prvotni položaj, 
preden na to mesto postavimo žogico. 
d. Če igralčeva žogica, ko je igrana na območju zelenice zadene drugo žogico, prav tako na 
zelenici, mora igralec biti kaznovan z enim udarcem.  Z igro lahko nadaljuje z mesta kjer 
žogica leži. Premaknjeno žogico soigralca je potrebno postaviti v prvotni položaj. 
e. Žogica ne sme zadeti palice z zastavico, bodisi če je nameščena v luknji bodisi da je bila 
odstranjena iz luknje. 
f. Če žogica leži na napačni zelenici jo je treba dvigniti in prosto spustiti, brez kazni, znotraj 
dolžine ene palice od najbližje točke olajšave, vendar ne bliže luknji. 
g. Kadar katerikoli del žogice sega čez rob luknje, lahko igralec počaka 10 sekund, da se 
prepriča, da se žogica ne bo premaknila. Če do takrat žogica ni padla v luknjo, se šteje, da je v 
mirovanju in mora biti odigrana. 
h. Kadar katerikoli zamenjani del prejšnje luknje moti smer udarca, se žogico lahko označi, 
dvigne in postavi na najbližjo točko olajšave, ne bliže luknji, brez kazni. 
 

KAZEN: en udarec 

  
i. Nobena druga palica, razen palice, ki je namenjena za udarjanje žogice v luknjo, z relativno 
kratke razdalje, z nizko hitrostjo, (putter), se ne more uporabljati na zelenici, razen če je bila 
palica za bližanje v luknjo, ob normalnem poteku igre, poškodovana. Igralec lahko 
sporazumno nadaljuje z igro z eno od svojih drugih palic ali nadomesti palico za 
zaključevanje igre na zelenici s tem, da ne povzroči zamude pri igri. 
 

KAZEN ZA KRŠITEV PRAVILA 10 i:  en udarec 
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DEL II - OPREMA 

 
11.  PALICE 
a. Igralec lahko za igro uporablja največ tri palice (v skladu s priznanimi specifikacijami). 
b. Ena izmed njih mora biti palica za zaključevanje igre na zelenici (putter). 
c. Neobičajni materiali na licu palice se ne smejo uporabljati. 
d. Palico se lahko zamenja brez povzročanja nepotrebnega zadrževanja le, če je postala 
neprimerna za uporabo, ob normalnem poteku igre. Nadomestitev ne sme biti izpeljana na 
način, da se izposodi katerakoli palica s katero je na igrišču že igral drugi igralec. 
e. Partnerji si lahko delijo palice, pod pogojem, da skupno število palic ne preseže treh palic. 
 

KAZEN ZA KRŠITEV PRAVILA 11 a / e: en udarec za vsako luknjo z maksimalno kaznijo 
treh udarcev na krog 
KAZEN ZA KRŠITEV PRAVILA 11 b / c: diskvalifikacija 

 
 
12. ŽOGICA 
a. Žogica ne sme biti manjša od 42.67mm, (1,68 palca) in mora biti v skladu s priznanimi 
specifikacijami. 
b. Žogica mora imeti jasno čitljivo ime proizvajalca in identifikacijsko številko ali logotip 
podjetja, ki se ga da prepoznati. 
c. Neobičajen material za žogico se ne sme uporabljati oz. kakorkoli drugaže izrabiti. 
 

KAZEN: diskvalifikacija 

 
d. Če je žogica poškodovana kot posledica udarca, se udarec prekliče. Igralec mora odigrati še 
eno žogico, brez kazni, kolikor možno blizu mesta, s katerega je odigral originalno žogico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pravila Pitch & Putta                                                                                    FIPPA 

2. izdaja, Januar 2010                                                                                                        - 15 - 

 

DEL III - IGRA 

 
13 IGRANJE ŽOGICE 
a. Žogica mora biti korektno udarjena z glavo palice in ne sme biti potisnjena, vlečena,  
izkopana ali zajeta. 
b. Prvi igralec, ki bo igral z udarjališča / z umetne podloge,  je določen na osnovi startne liste 
(npr: na osnovi hendikepa) oz. žreba. Na naslednjem udarjališču bo najprej igral igralec z 
najnižjim rezultatom na prejšnji luknji.  
c. Pred začetkom igre (ali ko je žogica zamenjana), mora vsak igralec jasno označiti svojo 
žogico in to sporočiti svojemu zapisovalcu / nasprotniku. 
d. Ko so žogice v igri, mora biti žogica, ki je najdlje od luknje, igrana prva. 
e. Igralec mora zaključiti igro na luknji z žogico, igrano z udarjališča, razen ko mu mu pravilo 
dovoljuje, da jo nadomesti z drugo žogico (prvotna žogica je bila poškodovana, izgubljena ali 
neigralna). 
f. Če igralec s palico udari žogico z več kot enim dotikom v času udarca, mora udarec šteti in 
dodati kazenski udarec, kar pomeni, da je izvedel dva udarca. 
g. Igralec ne sme izboljšati ali dovoliti, da se izboljša smer njegove igre ali položaj žogice, in 
ne sme premakniti, upogniti ali zlomiti karkoli fiksnega ali rastočega razen, ko je to 
neizogibno potrebno zaradi izvedbe udarca. Takrat mora igralec to storiti na najmanj moteč 
način, ki ima za posledico minimalno izboljšanje položaja žogice, predvidenega območja drže, 
zamaha ali linije igre, na primer lahko z rokami upogne vejo drevesa z namenom, da pride 
pod drevo in izvede udarec. 
h. Ko se bodisi nepritrjeni naravni predmeti ali žogica dotikajo ali ležijo v ovirah, se 
nepritrjene naravne predmete lahko odstrani. 
i. Žogico, ki je vkopana v svoji jamici na zelenici, se lahko dvigne, očisti in prosto spusti na tla  
brez kazni, znotraj dolžine ene palice od mesta, kjer je ležala, vendar ne bliže luknji. 
j. Igralec lahko med igro luknje žogico očisti brez kazni, če je bila žogica označena in 
dvignjena: 
• na zelenici, ali 
• ko je vkopana v mehka tla, ali 
• drugače, v skladu s temi pravili. 
Igralec ne more očistiti svoje žogice, če je žogica označena in dvignjena zaradi asistiranja ali 
motenja igre (izven zelenice), razen v nekaterih primerih. 
Žogico se lahko očisti za identifikacijo in ugotovljanje njene neustreznosti za igro. 
k. Če položaj žogice, na katerem koli mestu igrišča moti držo, zamah ali smer igre drugega 
igralca, mora žogica biti označena in dvignjena, če se tako zahteva in posledično vrnjena na 
isto mesto. Žogica se ne sme očistiti. 
l. Igralec, ki igra z napačnega udarjališča / umetne podloge, mora preklicati udarec in igrati s 
pravega udarjališča / umetne podloge. Igralec dobi kazen enega udarca. Če se napaka ne 
popravi, preden začne teči igra na naslednji luknji, je igralec diskvalificiran. 
m. Če igralec igra z napačno žogico, dobi kazen enega udarca in nato igra s svojo žogico. Če se 
napaka ne popravi preden začne teči igra naslednji luknji, bo igralec diskvalificiran. Udarcev 
z napačno žogico se ne šteje. 
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n. Če je za udarjeno žogico jasno, da je zunaj igrišča ali da se je izgubila, mora igralec dodati 
en kazenski udarec in igrati nadomestno žogico čim bliže mestu s katerega je bila igrana 
prvotna žogica: 

 Z udarjališča / umetne podlage, obvezna je uporaba podstavka za žogico. 
 Na  igrišču ali v oviri mora biti žogica prosto spuščena na tla. 
 Na zelenici mora biti žogica postavljena na tla. 

o. Če igralec meni, da je prvotna žogica lahko izgubljena (vendar ne v vodni oviri) ali je zunaj 
igrišča, je treba igrati z nadomestno žogico in s tem seznaniti svojega zapisovalca  / 
nasprotnika, ter žogico identificirati. 
Če je originalna žogica dejansko izgubljena ali izven igrišča, začasna žogica postane žogica v 
igri in igralec doda rezultatu en kazenski udarec. 
Če originalna žogica ni izgubljena in ni niti zunaj igrišča, je treba začasno žogico opustiti brez 
kazni in se udarci s to žogico ne upoštevajo. Neupoštevanje tega pravila pomeni igranje z 
napačno žogico. 
p. Igralec lahko meni, da se z žogico ne da igrati, na katerem koli delu igrišča, razen če je 
žogica v vodni oviri. Igralec sam presoja o tem. Če se z žogico ne da igrati, mora igralec 
nadaljevati z igro s kaznijo enega udarca: 
i) igrati nadomestno žogico kolikor je mogoče blizu mesta, s katerega je bila prvotna žogica 
nazadnje igrana: 

 Na udarjališču / umetni podlagi, obvezna je uporaba podstavka za žogico. 
 Z območja igrišča ali iz ovire mora biti žogica prosto spuščena na tla. 
 Na zelenici mora biti žogica postavljena na tla. 

ii) prosto spustite žogico na smer lege žogice in luknje, brez omejitve kako daleč nazaj od te 
točke boste žogico prosto spustili; ali 
iii) prosto spustite žogico znotraj dolžine dveh palic od mesta, kjer je žogica ležala, vendar ne 
bliže luknji. 
Če je žogica, s katero ni možno igrati v bunkerju, lahko igralec nadaljuje z igro pod pogoji  i), 
ii) ali iii). Če igra v okviru pogojev ii) ali iii), mora biti žogica prosto spuščena v bunkerju. 
 

KAZEN: en udarec 

 
 
14. PREMAKNJENA, PREUSMERJENA ALI USTAVLJENA ŽOGICA 
a. Ko je igralčeva žogica v igri in miruje ter je premaknjena s strani igralca, njegovega 
partnerja ali njune opreme, mora igralec utrpeti kazen enega udarca in žogico postaviti na 
prvotno mesto. 
b. Če se žogica v igri in v mirovanju premakne, ko se je igralec pripravil na udarec, se šteje, da 
je igralec povzročil, da se premika, kar se kaznuje s kaznijo enega udarca. Žogico je treba 
postaviti na prvotno mesto. Šteje se, da se je žogica premaknila iz svojega prvotnega položaja 
že, če se je premaknila le za del svojega obsega. 
c. Če je žogica v mirovanju premaknjena s strani česarkoli kar ni del igre, razen vetra ali 

drugega igralca ali njegove opreme, jo je treba postaviti na prvotno mesto brez kazni. 
d. Če se žogica premakne potem,  ko je bil katerikoli premakljivi naravni predmet 

premaknjen s strani igralca ali igralčevega partnerja, jo je treba postaviti na prvotno 
mesto s kaznijo enega udarca, razen na zelenici, kjer se žogica postavi na prvotno mesto 
brez kazni. 
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e. Če je žogica v gibanju ustavljena ali preusmerjena s strani česarkoli, kar ni del igre, razen 
vetra, drugega igralca ali njegove opreme, se žogico udari z mesta kot leži. 
f. Če je žogica v gibanju ustavljena ali preusmerjena s strani igralčevega parrtnerja ali njune 
opreme, sledi kazen enega udarca. Žogico je treba postaviti na prvotno mesto.  
g. Če je žogica v mirovanju na igrišču udarjena in premaknjena s strani žogice drugega igralca, 
se jo mora postaviti na prvotno mesto, drugo žogico se mora udariti z mesta kot leži. 
 
KAZEN: en udarec 

 
h. Igralec ne sme spreminjati lege žogice, da bi vplival na položaj ali gibanje žogice, razen v 
skladu s pravili. V primeru resne in namerne kršitve tega pravila je kazen diskvalifikacija. 
 
 
15. OLAJŠAVE 
a. Žogico, ki jo je potrebno prosto spustiti lahko spusti le igralec sam. Igralec mora stati 
pokončno, držati žogico v višini ramen, v stegnjeni roki in jo prosto spustiti na katero koli 
stran, toda ne bliže luknji. 
 

KAZEN: en udarec 

 
b. Spuščena žogica mora biti ponovno spuščena, brez kazni, če: 
• se kotali in umiri v dolžini več kot dveh palic od koder je bila prvič udarjena. 
• se skotali v oviro in se umiri v oviri. 
• se kotali in umiri izven ovire.  
• se kotali na zelenico in se umiri na zelenici.  
• se umiri zunaj igrišča.  
• se umiri bliže luknji. 
• se umiri na mestu, kjer še vedno obstaja možnost premikanja žogice. 
Če se žogica, ko je bila ponovno prosto spuščena umiri v katerem koli od zgornjih položajev, 
mora biti položena čim bližje točki, kjer se je dotaknila tal, ko je bila ponovno spuščena. 
c. Če žogica leži na igrišču in njen položaj moti držo, zamah ali drugega igralca, je treba 
položaj premaknjene žogice označiti. Žogice se ne sme čistiti. 
 

KAZEN: en udarec 
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DEL IV - IGRALEC 

 
 
16. IGRALČEVE ODGOVORNOSTI 
a. Igralec štarta ob času, ki ga je določil odbor. 
b. Med krogom igre igralci ostanejo v skupini, ki jo je določil odbor. 
c. Uporaba osebe, ki nosi igralčevo torbo in palice, daje nasvete in moralno podporo (caddie),  
ni vedno dovoljena. 
d. Igralec je odgovoren za pravilnost vnosa rezultata za vsako luknjo na svoji kartici. Po 
zaključenem krogu mora igralec zagotoviti, da sta on in njegov zapisovalec podpisala števno 
kartico z rezultati in jo čim prej vrniti odboru. 
e. Dogovor o opustitvi pravil: igralci se ne smejo strinjati, da se izključi uporaba kateregakoli 
pravila ali da se opusti katerakoli kazen. 
 

KAZEN: diskvalifikacija 

 
f. Če igralec vpiše in vrne rezultat za katero koli luknjo, ki je nižji od dejanskega rezultata ali 
ne uspe zabeležiti rezultata za katero koli luknjo, bo ta igralec diskvalificiran. Vpisani in 
vrnjeni višji rezultat velja. 
g. Igralec ne sme dati / vprašati za nasvet. Nasvet lahko da le partnerju ali partnerja vpraša 
za nasvet. 
 

KAZEN: en udarec 

h. Organizatorju tekmovanja naj bi igralci iz iste skupine hkratno predali svoje števne kartice 
z rezultati.
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DEL V – SPLOŠNO PRAVILO 

 
Kadar ta pravila niso ustrezna za posebno okoliščino ali če katerakoli točka v sporu ni 
zajeta v pravilih, naj bi odbor, po premisleku, sprejel odločitev v skladu s pravičnostjo.
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DEL VI – OBLIKE IGRE 

 
IGRA ZA LUKNJO (MATCH PLAY) 
- Igra je sestavljena iz dveh strani, ki igrata ena proti drugi, v sporazumno določenem krogu,  
razen če odbor odredi drugače. 
- Pri igri za luknjo se igra na dobljeno luknjo. Luknjo zmaga stran, ki ima manj udarcev. V igri 
z upoštevanjem hendikepa zmaga luknjo igralec z nižjim neto rezultatom. 
- Točke za luknjo se razpolovijo, če vsaka stran zaključi luknjo z istim številom udarcev. 
- Tekma je dobljena, ko ena stran vodi s številom lukenj, ki je večje od števila preostalih 
neodigranih lukenj. 
- Igralec lahko nasprotniku prizna luknjo vedno, ko je jasno, da je nasprotnikova žogica že v 
mirovanju. Šteje se, da je nasprotnik zadel luknjo in žogico lahko odstranita obe strani 
(igralec in nasprotnik). 
- Igralec lahko prizna luknjo kadarkoli, pred začetkom ali zaključkom te luknje. 
- Igralec lahko prizna tekmo kadarkoli pred začetkom ali zaključkom tekme. 
 
Oblike igre igre za luknjo: 
 
Individualna igra 
Igra v kateri en igralec igra proti drugemu igralcu. 
 
S štirimi žogicami (Four-ball) 
Igra, v kateri dva igralca igrata s svojo boljšo žogico proti boljši žogici drugih dveh igralcev. 
 
V četvero (Foursome) 
Igra, v kateri dva igralca igrata kot partnerja proti dvema drugima igralcema, vsaka stran igra 
z eno žogico. Partnerji morajo igrati izmenično iz udarjališča / umetne podloge in izmenično 
med igro na vsaki luknji. 
 
SEŠTEVNA IGRA (STROKE PLAY) 
Udarci se seštevajo na vsaki luknji in skupno za krog ali serijo krogov. 
- Seštevna igra se igra v določenem krogu ali seriji krogov, razen če odbor ni drugače odredil. 
- Tekmovalec ali stran, ki odigra določen krog ali kroge s čimmanj udarci je zmagovalec. Pri 
upoštevanju hendikepa je zmagovalec tekmovalec ali nasprotna stran z najnižjim neto 
rezultatom za določen krog ali kroge.  
 
Oblike seštevne igre: 
 
Individualna seštevna igra 
Je seštevna igra v kateri vsak igralec igra proti drugim igralcem. 
 
S štirimi žogicami (Four Ball Stroke Play) 
Seštevna igra pri kateri dva igralca, ki igrata kot partnerja, dosegata točke z njuno boljšo 
žogico. 
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V četvero (Foursome Stroke Play) 
Seštevna igra pri kateri dva igralca igrata kot partnerja z eno žogico. Partnerja morata igrati 
izmenično z udarjališča / umetne podloge in izmenično med igro vsake luknje. 
           
Stableford   
Stableford je oblika seštevne igre, pri kateri se namesto štetja števila udarcev, kot pri 
seštevni igri, rezultat točkuje. Število točk temelji na številu udarcev, izvedenih za vsako 
luknjo. Za razliko od seštevne igre, kjer je cilj najnižji rezultat, je v skladu s pravili stableforda 
cilj najvišji rezultat. 
 
Rezultat na luknjah      točke 
Več kot ena čez par luknje ali ni vrnjenega rezultata 0 
Ena čez par luknje      1 
par luknje       2 
Ena pod par luknje      3 
Dve pod par luknje      4 
Tri pod par luknje      5 
Štiri pod par luknje      6 
 
Zmagovalec je tekmovalec, ki doseže najvišje število točk. 
 
Zapisovalec je odgovoren za vpis bruto števila udarcev na vsaki luknji kjer je neto rezultat 
igralca vsaj ena ali več točk. 
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AMATERSKI STATUS 
 
Pitch&Putt je v svoji osnovi amaterski šport. 
 
Igralec ne sme tekmovati za denarne nagrade, razen v primeru kot je predvideno v 
posebni določbi A. 
 
Igralec ne sme: 
• Prejeti plačila ali nadomestila za dajanje navodil, razen če je to izrecno dovoljeno. 
• Sprejeti nagrade ali nagrad, katerih maloprodajna vrednost presega 750 €. 
• Zamenjati nagrade za gotovino. 
• Uporabiti nagradnega bona za plačilo vse ali dela letne igralnine. 
• Sprejeti častnega članstva ali članstva po znižani ceni kot nagrade za igranje za klub. 
 
Igralec lahko: 
• Se udeleži prostovoljne nagradne igre kluba. 
• Svetuje na prostovoljni osnovi. 
• Sprejme simbolične nagrade, ki so trajne, z gravuro in so zato izvzete iz omejitve nagrad v 
višini 750 €. 
• Sprejme brezplačno hrano in pijačo na tekmovanju, če je ta ponujena vsem tekmovalcem. 
• Prejme nadomestilo za stroške za sodelovanje v ekipi, promocijskih in mednarodnih 
dogodkih. 
 
Kršitev teh smernic pomeni samodejno izključitev s tekmovanj. Ponovna udeležba na 
tekmovanjih je možna v primeru pozitivne rešitve na osnovi prošnje igralčevega kluba, s 
pisno vlogo, vendar po enem letu od dogodka, ki je povzročil izgubo amaterskega statusa. 
 
 
POSEBNA DOLOČBA A 
 
Naslednja posebna določba A se bo uporabljala v dveletnem poskusnem obdobju (od 1. 
januarja 2010), za vsa odprta mednarodna tekmovanja, ki jih odobri FIPPA. 
 
a) 
Skupni nagradni fond lahko vključuje denarne nagrade v vrednosti največ 2.500,00 €. 
Prva nagrada se lahko podeli v vrednosti do največ 750,00 €. 
Igralci lahko prejmejo nagrade na več tekmovanjih. 
 
b) 
O podelitvi denarnih nagrad odloča organizacijski odbor tekmovanja. 
 
c) 
Denarne nagrade bodo izplačane v bruto znesku, plačilo davka je odgovornost posameznega 
udeleženca. EPPA in FIPPA ne bosta nosili odgovornosti za davčno obravnavo v katerikoli  
pristojnosti. 
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d) 
Startnina na udeleženca, ki je pogoj, da lahko tekmuje v okviru FIPPA bo 6 € v letu 2010 in 7 
€ v letu 2011. Če se organizacijski odbor tekmovanja odloči za dodelitev denarne nagrade, je 
upravičen zadržati 50% startnine na udeleženca, kot pomoč pri kritju stroškov denarnih 
nagrad. 
 
e) 
Organizacijski odbor lahko podeli pokale ali druge oblike nagrad, če bi bilo sprejemanje 
denarne nagrade v nasprotju ali bi posegalo v amaterski status igralca v drugem športu. 
Organizacijski odbor bo o tej možnosti obvestil udeležence tekmovanja. 
 
f) 
Prevzetje denarnih nagrad v skladu s pogoji iz te določbe igralcu ne bo onemogočilo 
sodelovanja v individualnih ali ekipnih prvenstvih EPPA ali FIPPA. 
 
Predlagana klavzula ob prejetju denarnih nagrad: 
Prevzem denarnih nagrad v skladu s posebno določbo A pravilnika FIPPA se ne šteje za 
kršitev amaterskega statusa. 

 
 


