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»1. PPL - 1. SLOVENSKA PITCH&PUTT LIGA« 
1. KROG 

SOBOTA, 6.6.2020, ob 9.30 (start na strel), BRDO PRI KRANJU 

Moštveno ligaško državno prvenstvo PP klubov članov PPZS  
Podatki o PP igrišču: https://www.brdo.si/sl/golf  

Recepcija igrišča: 04 260 16 77, golf@brdo.si   

Tomaž Čadež: 051 644 246, tomaz.cadez@brdo.si  

 

 PRAVICA NASTOPA: moštva, PPK, člani PPZS; igralci s HCP do 21 oz. z DIPP ali SIG;   
 PRIJAVE IN PRIJAVNINA: klub prijavi moštvo za katero nastopa do 7 igralcev; člani 
moštva se lahko menjajo, vendar v eni sezoni igrajo za en klub; klub lahko prijavi več 
moštev, člani moštva se lahko menjajo, vendar v eni sezoni igrajo za eno moštvo; 
prijave: pitchputt.si@gmail.com;  
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO: torek, 2.6.2020, s priloženo prijavnico;  
PRIJAVNINA: vadišče, vadbene žogice, startnina, karta za igranje, voda, sadje, 3-
hodni menu, 1 pijača - 39€/oseba; igralci z letno karto 24€/oseba (Dvorana Heros v 
Kongresnem centru Brdo). 
Klubska kotizacija - 30 €/vsako moštvo (račun kluba org. prijavljenemu klubu); 

 PRAVILA IGRE IN NAČIN IGRE:  
PRAVILA IGRE: igra se v skladu z aktualnimi pravili in določbami FIPPA, PPZS in lokalnimi 
pravili IPP Stanežiče Ljubljana; večje število prijav (>36): dodatni start ob 12.00; 
NAČIN IGRE: stableford, bruto, 18 lukenj, do 7 igralcev v moštvu; šteje seštevek največ 4 
boljših končnih posameznih rezultatov članov moštva;  
ENAKO ŠTEVILO TOČK: če imajo moštva enako število točk o uvrstitvi na lestvici odločajo 
rezultati na zadnjih tekmovanjih. O končni uvrstitvi za 1. mesto odločajo dodatni krogi na 
igriščih moštev z enakim rezultatom; če je rezultat po zadnjem dodatnem krogu enak, 
odloča sudden death play off, nadaljevanje igre do končne odločitve - po 2 igralca vsakega 
moštva, 3 in več izenačenih moštev – po 1 igralec vsakega moštva. 
IZPAD IN NAPREDOVANJE: 1. PPL - zadnji izpade v 2. PPL, predzadnji igra za obstanek z 
drugim 2. PPL (dvokrožno). 2. PPL - prvi se uvrsti v 1. PPL, drugi igra za napredovanje s 
predzadnjim 1. PPL (dvokrožno).  
STARTNE OZNAKE: rdeče; VOZILA: so dovoljena ob predložitvi zdravniškega potrdila; 

 UVRSTITEV NA LESTVICI IN ČASTNI RANG LISTI NAJBOLJ USPEŠNIH IGRALCEV:  
državni moštveni prvak, zmagovalec 1. PPL, zastopa Slovenijo na mednarodnih klubskih 
moštvenih prvenstvih. Enak rezultat: odloča boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2, 1 luknji in 
potem žreb; Častna rang lista, točke: 1. mesto-20 točk, 2.-15, 3.-11, 4.-8, 5.-6, 6.-5, 7-4, 8.-3, 
9.-2, 10.-1;  
 TEKMOVALNA KOMISIJA (TK) IN SODNIK: PPZS, PPK in PPI; sodnik: določi ga TK; 
 PRITOŽBE IN SPREMEMBE: TK, v pisni obliki, takoj po zaključku tekmovanja; kavcija 50 
EUR - zapade v primeru negativne rešitve. 
Organizator ima pravico do spremembe pogojev tekmovanja. 
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P R I J A V N I C A 
»1. PPL - 1. SLOVENSKA PITCH&PUTT LIGA« 

1. KROG, SOBOTA, 6.6.2020, ob 9.30 (start na strel), BRDO PRI KRANJU 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO: torek, 2.6.2020, s priloženo prijavnico; pitchputt.si@gmail.com  
Prosimo izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Hvala.  

 
 
PP klub/moštvo:          
 
1. Kapetan 
in igralec (ime in priimek):         
 
HCP:  MT:   E-pošta:      

 
 
2. Igralec (ime in priimek):         
 
HCP:  MT:   E-pošta:      
 

 
3. Igralec (ime in priimek):         

 
HCP:  MT:   E-pošta:      
 
 
4. Igralec (ime in priimek):         
 
HCP:  MT:   E-pošta:      
 
 
5. Igralec (ime in priimek):         
 
HCP:  MT:   E-pošta:      
 
 
6. Igralec (ime in priimek):         
 
HCP:  MT:   E-pošta:      
 
 
7. Igralec (ime in priimek):         
 
HCP:  MT:   E-pošta:      
 

Dovoljujem, da me obveščate po e-pošti oz. SMS. 
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