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KRITERIJI ZA ČLANSTVO PITCH&PUTT KLUBA (PPK)  

V PITCH&PUTT ZVEZI SLOVENIJE (PPZS) 
 
 

Na ozemlju Republike Slovenije se uradne aktivnosti Pitch&Putta (PP) kot športa 
(dovoljenje za igranje PP /DIPP/, uradna tekmovanja v PP in ostale PP aktivnosti) lahko 
izvajajo izključno v PPK, ki so redni člani PPZS in si pridobijo status „Priznani PPK“ 
(PPPK). 
 

 Pogoji za redno članstvo PPK v PPZS: 
1. PPK status rednega, priznanega člana prizna izključno PPZS. 
2. Status PPPK lahko pridobi PPK, ki zadosti registracijskim pogojem pristojne 

Upravne enote (UE) in se registrira pri pristojni UE. 
3. Status PPPK pridobi PPK, ki zadosti pogojem PPZS za redno članstvo v PPZS. 
4. Status PPPK pridobi PPK, ko postane redni član PPZS. 
5. PPPK mora upoštevati določbe statuta PPZS in izvajati sklepe skupščine, 

upravnega odbora, nadzornega odbora in komisij PPZS. 
6. PPPK ima svoje lastno Pitch&Putt igrišče (PPI) na katerem deluje kot edini,  

domicilni PPK (glej člene 8., 9. in 10.) oz. ima z upravljalcem PPI podpisano 
pogodbo oz. dogovor o uporabi PPI kot edini, domicilni PPK na tem PPI. 

7. PPI na katerem deluje domicilni PPPK mora izpolnjejevati kriterije za „Priznano 
Pitch&Putt igrišče“ (PPPI), ki jih določa PPZS oz. njena Komisija za objekte. 

8. Na vsakem PPPI s tremi (3), šestimi (6) ali devetimi (9) igralnimi polji lahko 
deluje največ en (1) domicilni PPPK.  

9. Na vsakem PPPI z osemnajstimi (18) igralnimi polji lahko delujeta največ dva (2) 
domicilna PPPK, po en (1) PPPK na vsakih 9 igralnih polj.  

10. Če ima PPPI več kot 18 igralnih polj lahko na njem deluje več domicilnih klubov, 
po en (1) PPPK na vsakih 9 igralnih polj. 

 
 Kriteriji za pridobitev statusa PPPI: 
1. PPPI mora zadostiti vsem varnostnim normativom PP igre. 
2. PPPI ima lahko 3, 6, 9, 18, ali več igralnih polj. Vsa igralna polja morajo biti PAR 3. 
3. Najkrajša igralna polja morajo biti dolga najmanj 40 m (merjeno od sredine 

udarjališča do sredine zelenice). 
4. Najdaljša igralna polja so lahko dolga do največ 90 m. 
5. Seštevek dolžin vseh igralnih polj za igro na 18 igralnih polj ne sme presegati 

1.200 m (povprečna dolžina igralnih polj: 66,66 m) oz. 600 m za igro na 9 igralnih 
polj. 

6. Udarjališča so lahko: 
 Z naravno travo (obraba, priporočljive so večje izmere, najmanj 6 m x 3 m) 
 Z umetno travo (dimenzije najmanj 150 cm x 150 cm, obojestranska, za 

desnoroke in levoroke igralce). 



 
 

   
 
 
 

2 

 Podloge za udarjanje z umetno travo (dimenzije najmanj 150 cm x 150 cm, 
obojestranska, za desnoroke in levoroke igralce). 

7. Zelenice so lahko: 
 Z naravno travo, ustrezne velikosti, oblik in naklonov. 
 Z umetno travo, ustrezne velikosti, oblik in naklonov. 
8. Optimalno je, če ima PPPI tudi vadbeni poligon: 
 Poligon za vadbo dolgih udarcev PP naj bo dolg najmanj 100 m (najdaljša luknja 

PPPI je lahko dolga največ 90 m). Če je prostora za vadišče za dolge udarce 
premalo ga lahko nadomesti poligon za vadbo dolgih udarcev z umetne trave v 
zaščitno mrežo. 

 Poligon za vadbo udarcev na zelenico: pitching udarci, chipping udarci, udarci iz 
bunkerja (chipping green). 

 Poligon za vadbo zaključnih udarcev na zelenici (putting green). 
 
Na PPPI in vadiščih se lahko izvaja: 

1. Vadba in igra članov PPPK. 
2. aktivnosti za pridobitev dovoljenja za igranje PP (DIPP). 
3. aktivnosti organizacije PP turnirjev PPPK.  
4. aktivnosti organizacije uradnih PP turnirjev pod okriljem PPZS.  

Igra na 9 igralnih polj: 
 3 PP igralna polja (3 kroge). 
 6 PP igralnih polj (1 krog + 3 igralna polja). 
 9 PP igralnih polj (1 krog). 

Igra na 18 igralnih polj: 
 3 PP igralna polja (6 krogov). 
 6 PP igralnih polj (3 krogi). 
 9 PP igralnih polj (2 kroga). 
 18 PP igralnih polj (1 krog). 
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