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„DIPP“ 

DOVOLJENJE ZA IGRANJE PIČ IN PATA, IGRALNI TEST, NADALJEVALNI TEČAJ,  
 

1. „DIPP“ - DOVOLJENJE ZA IGRANJE PIČ IN PATA 

Po opravljenem tečaju dobite »Dovoljenje za igranje pitch&putta« (DIPP), kar bo navedeno tudi 
na klubski izkaznici PPZS. Z opravljenim DIPPom pridobite tudi brezplačno članstvo v PP klubu 
za tekoče leto. Za DIPP velja tudi opravljen tečaj SIG GZS. 

 TRAJANJE TEČAJA: 7 ur 
 VSEBINA TEČAJA: 
1. vadba s profesionalnim učiteljem PGA Slovenije (na vadišču, 4 ure): 

spoznali boste PP, osnovne udarce (udarci bližanja na zelenico, udarci iz bunkerja, zaključni 
udarci na zelenici … ). 

2. igralni test, igra z izkušenim igralcem kluba (na igrišču) in tečaj pravil (3 ure): 
9 igralnih polj, stableford, neto, PP igrišče z vsaj 3 igralnimi polji. Pridobili boste začetni HCP 21 
(najvišji igralni HCP). Tečaj: pravila, etiketa in varnostna navodila.  

 ŠTEVILO OSEB: 6-8 
 CENA: 59 €/oseba (v ceno je vključeno: vadbene žogice, palice, karta za vadišče, karta za 

igrišče, PGA profesionalni učitelj, izkušen igralec in predavanje iz osnovnih pravil igre, 
etikete in varnostnih navodil).  

 

2. „IGRALNI TEST“ 

Igralni test (9 lukenj) lahko opravite na priznanem PP igrišču. 
 TRAJANJE TEČAJA: 2 uri 
 VSEBINA TEČAJA: 

1. Igralni test, igra s profesionalnim učiteljem PGA Slovenije. 
Igralni test opravite, da pridobite začetni HCP 21 oz. znižate svoj igralni HCP. 

 ŠTEVILO OSEB: 4 
 CENA:  38 €/oseba (v ceno je vključeno: vadbene žogice, palice, karta za vadišče, karta 

za igrišče in profesionalni učitelj PGA Slovenije).  
 

3. „NADALJEVALNI TEČAJ“ 

Opravite ga če želite svojo igro dvigniti na višjo raven. 
 TRAJANJE TEČAJA: 3 ure 
 VSEBINA TEČAJA: 

1. 2 uri, vadba s profesionalnim učiteljem PGA Slovenije (na vadišču). 
Utrdili boste vse udarce in se posvetili tistim, ki vam delajo največ težav.  

2. 1 ura, igra s profesionalnim učiteljem PGA Slovenije (na igrišču). 
Spoznali boste osnove strategije igre na igrišču in se praktično srečali s pravili, etiketo in 
varnostjo pri igri. 

 ŠTEVILO OSEB: 4 
 CENA: 49 €/oseba (v ceno je vključeno: vadbene žogice, palice, karta za vadišče, karta za 

igrišče in profesionalni učitelj PGA Slovenije). 
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