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VARNOST PRI IGRANJU IN VADBI PITCH&PUTTA (PP) 
 
 

1. NEVARNOST - ZGREŠENA ŽOGICA 
Igranje PP je dovoljeno le igralcem z veljavno izkaznico PPZS, ki so opravili izpit za 
dovoljenje igranja PP (DIPP), imajo HCP PPZS ali druge PP zveze oz. imajo dovoljenje za 
igranje GZS ali HCP GZS ali druge golfske zveze!  
Nikoli ne udarjajte če obstaja tudi najmanjša možnost, da zadenete igralce, vzdrževalce  
ali obiskovalce, ki so v dosegu žogice pred vami, na igrišču ali ob njem.  
Opozorite na zgrešen udarec z glasnim opozorilnim klicem "FOR" (fore“) in pokažite z 
roko v smer leta zgrešene žogice.  
Če zaslišite klic „for“ zakrijte glavo, telo in se obrnite stran od zgrešene žogice.  
Igrate na svojo lastno odgovornost. 
 

2. NEVARNOST UDARA STRELE 
Posebno nevarnost za igralce na igriščih in vadiščih predstavljajo nevihte s strelami.  
Ker možni udari strel ogrožajo življenja, vas prosimo, da v takih primerih nemudoma 
prekinete igro ali vadbo, pustite svojo opremo na igrišču ali vadišču in poiščete varno 
zavetje v objektih v bližini igrišča oz. vadišča. Pred strelo ste varni samo v hišah s 
strelovodom ali v zaprtem avtomobilu. Ne podcenjujte nevarnosti in ukrepajte 
nemudoma, preventivno. 
Znamenja bližajoče nevihte:  

 poletna stanja z izenačenim zračnim pritiskom, soparno ozračje, kopasti oblaki.  
Znamenja za preplah:  

 kopasti oblaki s temnim vznožjem in razcefranimi robovi, oddaljeno grmenje. 
Skrajno nevarno:  

 razelektritve v ozračju (lasje stojijo pokonci, prasketanje ...) 
Če vas nevihta ujame na igrišču ukrepajte: 

1. Takoj poiščite zavetje (že ko se na nevihto pripravlja). 
2. Takoj poiščite zavetje, če se oglasi varnostna sirena (1 dolg signal). 
3. Poiščite zavetje v zaprti hiši. Zaklonilne hišice na igriščih ponavadi niso 

primerne, ker so odprte, neglede na to če imajo protistrelno zaščito. 
4. Dobro zavetje je zaprt avtomobil, golfska vozila niso varna. 
5. Ne zadržujte se na vrhovih, grebenih, v bližini osamelih dreves ali pod njimi, 

ob vodnih žilah in žlebovih, ob vznožju skalnih sten, pri votlinskih vhodih, pod 
daljnovodi, pri ograjah.  

6. Manj nevarno (nikakor pa ne varno) je v dolinah, globelih, približno 15 m od 
skalnih sten; če ni druge možnosti poiščite nižje ležeče dele igrišča, počepnite, 
dvignite pete stopal, kolena naj bodo skupaj, roke pred koleni. 

7. Oddaljite se od svojih palic, vozička, vozila, dežnika in ostale opreme, sezujte 
tudi čevlje, če imajo železne podstavke. 

8. Če ste v skupini se razkropite, razdalja naj bo vsaj 5 m. 
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OPOZORILNA ZNAMENJA OB NEVARNOSTI UDARA STRELE 
 
Ob turnirjih in tudi sicer bodo občasno na možno nevarnost udara strele opozarjali z 
zvočnim signalom. V tem primeru upoštevajte spodnje zvočne signale (zvočni signal, 
sirena): 
 

 PREKINITEV IGRE ZARADI NEVARNOSTI UDARA STRELE: 
 
1 dolg neprekinjen zvočni signal: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
Nevarnost! Takoj prekinite z igro oz. z vadbo in se umaknite na varno! Z igro ali vadbo 
ne smete nadaljevati, dokler tekmovalna komisija oz. vodstvo igrišča ne odobri 
nadaljevanja igre ali vadbe oz. ni zvočnega signala za nadaljevanje igre ali vadbe.  
 
Tekmovanje: če igralec igre ne prekine nemudoma, bo diskvalificiran. 
 
 

 PREKINITEV IGRE ZARADI TEME, MEGLE ...: 
 

3 kratki zaporedni zvočni signali (ponovljeni):    III III III    +    III  III III  
 
Tekmovanje: igralec lahko nadaljuje z igro le do zaključka na igralnem polju na katerem  
trenutno igra. V nasprotnem primeru bo diskvalificiran. 
 
 

 NADALJEVANJE PREKINJENE IGRE ALI VADBE: 
 
2 kratka zaporedna zvočna signala (ponovljena):  III  III    +    III  III 
 
Tekmovanje: če igralec prične z igro pred zvočnim signalom, se ga kaznuje z dvema 
kazenskima točkama pri seštevni igri oz. z izgubo luknje pri igri za luknje. 
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