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Golf klub Grad Otočec

SPLOŠNE USMERITVE

Upravni odbor GKGO (v nadaljevanju UO) bo tako kot dosedaj ohranil dobre stvari iz preteklih let in
uvedel nekaj novosti za katere smo prepričani, da bodo prinesle dodano vrednost klubu in članom.
Splošne usmeritve v letu 2017:
 Organizacija in izvajanje šole golfa bo tudi v letu 2017 v domeni kluba in v sodelovanju z
izvajalcem Golfy d.o.o..
 Krepitev izvajanja šole golfa na osnovnih šolah (fokus na OŠ pod okriljem občine Novo mesto).
 Krepitev izvajanja šole golfa za otroke in mladino na igrišču in vzgoja mladih tekmovalcev.
 Sprememba v izvajanju organizirane vadbe za člane kluba in ekipe, ki zastopajo klub na
tekmovanjih v organizaciji GZS (članice, člani, seniorke, seniorji).
 Uvedba stimulativnega sistema financiranja tekem za člane ekip GKGO.
 Organizacija klubske lestvice in Match play-a ter tekmovanj za otroke.
 Organizacija družabnih dogodkov in prijateljskih tekem (izleti, prijateljske tekme med klubi, …).
 Promoviranje golfa kot športa, ki je dostopen širšemu krogu ljudi v vseh starostnih obdobjih.
 Pridobivanje novih članov in sponzorjev.
 Ažurno dopolnjevanje internetne in Facebook strani kluba.
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KLUBSKA TEKMOVANJA

Klub bo organiziralal / soorganiziral v sodelovanju z igriščem Golf Grad Otočec:
 Klasične HCP klubske in prijateljske turnirje (klubska lestvica-praviloma ob sobotah)
 Družabne turnirje ne HCP (praviloma ob nedeljah)
 Seniorske HCP turnirje (praviloma v ponedeljek)
 Klubske srede (cvičkova liga)
 Turnije začetnikov
2.1 Klubska lestvica
 V sezoni 2017 bo organiziranih 5 HCP turnirjev, v tekmovanju za klubsko lestvico pa bosta štela tudi
sobotna turnirja dnevov golfa na Otočcu v maju in avgustu. Predvideni turnirji:
Turnir

1
2
3
4
5
6
7

Otvoritveni turnir GKGO
2. tradicionalni turnir prijateljstva - osmeroboj
Spomladanski dnevi golfa na Otočcu
Pokal predsednika kluba
Poletni dnevi golfa na Otočcu
Odprto prvenstvo Novega mesta
Turnir za naslov prvaka in zaključni turnir GKGO

Datum

1.4.2017
13.5.2017
maj
3.6.2017
avgust
2.9.2017
30.9.2017

Organizator

GKGO
GKGO
GGO
GKGO
GGO
GKGO
GKGO

 Pravico tekmovanja na lestvici imajo vsi A in B člani GKGO s plačano članarino za tekoče leto.
 Na posameznih turnirjih, ki štejejo za klubsko lestvico, klub plača startnino polnopravnim članom
GKGO (A in B članstvo).
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 Vsi tekmovalci so glede na HCP na začetku sezone uvrščeni v eno izmed skupin:
1. skupina (neto A) - vsi s HCP na začetku sezone od 0 do vključno A HCP
2. skupina (neto B) - vsi s HCP na začetku sezone od A HCP do vključno B HCP
3. skupina (neto C) - vsi s HCP na začetku sezone od B HCP do vključno 54
Hendikepi, ki ločujejo skupine A, B in C (A HCP, B HCP ) bodo določeni in objavljeni
neposredno pred Otvoritvenim turnirjem tako, da bo v vsaki skupini A,B,C cca 1/3 članov,
ki bodo do takrat plačali letno članarino za leto 2017.
 V končni seštevek šteje najboljših 4 od 7 bruto oz. neto rezultatov posameznika. Udeležba na
vsaj 3 tekmah lestvice pomeni, da bo igralec uvrščen v nabor za končno razvrstitev.
 Na zaključnem turnirju bodo najboljšim posameznikom lestvice podeljene naslednji pokali:
BRUTO:
1. mesto bruto moški
1. mesto bruto ženske
NETO:
1. mesto neto A
1. mesto neto B
1. mesto neto C
2.2 Prijateljska srečanja z drugimi klubi





V primeru gostovanja na drugih igriščih prevoz z avtobusom sofinancira GKGO, stroške igralnine
in startnine krijejo igralci sami. Startnino, igralnino in nagrade dogovori in določi gostitelj tekme.
Na prijateljskih tekmah upoštevamo pravilo, da v flajtu na morejo tekmovati člani samo enega
kluba.
V primeru, da je prijav za prijateljsko srečanje v gosteh preveč, ima prednost prvih 10 moških po
HCP in prvih 5 žensk po HCP, ostali pa po vrstnem redu prispelih prijav. Za prijateljska srečanja
na domačem igrišču ni omejitve glede števila igralcev.
Planirana so naslednja prijateljska srečanja:

1
2

Srečanje
2. tradicionalni turnir prijateljstva - osmeroboj (GK
Slivnica, G&CC Trebnje, GK Branik, GK Radenci, GK
Adria, GK Otočec, GK Olimje- Jelšingrad, GK Ptuj)
Prijateljsko srečanje z GK Olimje - Podčetrtek

Datum

Organizator

13.5.2017

GKGO

bo dogovorjen Olimje

Tekom sezone lahko z drugimi klubi dogovori in razpiše še dodatna prijateljska srečanja.
2.3 Match play




Vodja tekmovanja je Dušan Dular, ki skrbi za vso organizacijo in korenspodenco tekmovanja.
Tekmovanje se izvede v tekmovalni sezoni, sodelujejo lahko polnopravni A in B člani
Splošna pravila, ki veljajo v tem tekmovanju so:
 Najboljših 8 prijavljenih tekmovalcev se glede na HCP razglasi za nosilce tako, da se v
četrtfinalu srečajo 1.,8. in 2.,7. in 3.,6. in 4.,5. nosilec, v polfinalu pa 1.,4. in 2.,3. nosilec in
v finalu 1.,2. nosilec, če s porazom svoje mesto ne prepustijo drugim tekmovalcem.
 Ostalim prijavljenim tekmovalcem se začetno mesto določi z žrebom. Na žrebanju je poleg
vodje tekmovanja prisoten vsaj še en član UO GKGO.
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 Slabši igralec ima prednost udarca na luknjah stroke od 1 do n (n=2/3 razlike v igralnem
HCP). Maksimalni igralni HCP 36 (vsi, ki imajo HCP >36, igrajo s HCP=36).
 V primeru, da do določenega roka za posamezno kolo vodja tekmovanja ne dobi
informacije o rezultatu dvoboja ali dogovora med tekmovalcema, OBA tekmovalca
izpadeta iz tekmovanja.
Match play mora biti končan do zaključnega turnirja GKGO, kjer bodo najboljšim podeljeni pokali
za 1., 2. in 3. mesto.

2.4 Audi Eclectic- lestvica






Vodja Audi Eclectic lestvice je Vesna Dular
Tekmovalna pravila so postavljena s strani GZS in Porsche Slovenija.
V skladu s pravili vodja Eclectica pripravi klubska pravila in pozove vse A članice k prijavi na
klubko Eclectic tekmovanje.
Vodja Eclectica z igriščem GGO uskladi termine tekem (praviloma ob torkih) in z njimi seznani
vse prijavljene tekmovalke. Prijave za vsako tekmo posebej zbira vodja tekmovanja ali pomočnik
vodje.
Pravila, razpored klubskih Eclectic tekmovanj in rezultati so oz. bodo objavljeni na spletni strani
kluba.

2.5 Seniorski ponedeljki – lestvica




Za organizacijo in korenspodenco lestvice skrbi igrišče GGO v sodelovanju z GKGO.
Seniorkam in seniorjem GKGO (A in B članstvo) klub plača startnino.
V sezoni 2017 bo predvidoma organiziranih 7 tekem, in sicer:
Turnir
Datum
Organizator
3.4.2017
1 Seniorska liga 1. kolo
GGO in GKGO
2 Seniorska liga 2. kolo
8.5.2017
GGO in GKGO
5.6.2017
GGO in GKGO
3 Seniorska liga 3. kolo
3.7.2017
GGO in GKGO
4 Seniorska liga 4. kolo
7.8.2017
GGO in GKGO
5 Seniorska liga 5. kolo
4.9.2017
GGO in GKGO
6 Seniorska liga 6. kolo
GGO in GKGO
7 Seniorska liga 7. kolo - zaključni turnir 25.9.2017




V končni seštevek šteje najboljših 5 od 7 bruto oz. neto rezultatov posameznika.
Na posameznem turnirju bodo najboljšim podeljene nagrade, na zaključnem turnirju pa pokali
najboljšim na skupni lestvici za:
BRUTO:
1. mesto bruto moški
1. mesto bruto ženske
NETO:
1. mesto neto A v skupini HCP od 0 do vključno A HCP
1. mesto neto B v skupini HCP od A HCP do vključno B HCP
1. mesto neto C v skupini HCP od B HCP do vključno 54

2.6 Klubske srede/Cvičkova liga- lestvica



Vodja lestvice je Božidar Zajc, ki ob pomoči igrišča GGO in GKGO skrbi za vso organizacijo in
korenspodenco lestvice.
Polnopravnim članom GKGO (A in B članstvo) klub plača startnino.
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V sezoni 2017 bo predvidoma organiziranih 10 tekem, in sicer:
Turnir
Datum
1 Klubska sreda (1. kolo)
19.4.2017
2 Klubska sreda (2. kolo)
10.5.2017
3 Klubska sreda (3. kolo)
24.5.2017
4 Klubska sreda (4. kolo)
14.6.2017
Klubska
sreda
(5.
kolo)
5
28.6.2017
6 Klubska sreda (6. kolo)
12.7.2017
7 Klubska sreda (7. kolo)
26.7.2017
8 Klubska sreda (8. kolo)
9.8.2017
9 Klubska sreda (9. kolo)
23.8.2017
10 Klubska sreda (10. kolo) - Zaključni turnir 10.9.2017

Organizator
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO
GKGO/GGO

Prijave za posamezno tekmovanje zbira recepcija GGO.
Nagrade za posamezne turnirje in pokale na lestvici zagotovijo sponzor, GGO in GKGO.
V končni seštevek šteje najboljših 6? od 10 bruto oz. neto rezultatov posameznika.
Na posameznem turnirju bodo najboljšim podeljene nagrade, na zaključnem turnirju pa pokali
najboljšim na skupni lestvici za:
BRUTO:
1. mesto bruto moški
1. mesto bruto ženske
NETO:
1. mesto neto A v skupini HCP od 0 do vključno A HCP
1. mesto neto B v skupini HCP od A HCP do vključno B HCP
1. mesto neto C v skupini HCP od B HCP do vključno 54

2.7. DRUŽABNI TURNIRJI
V letu 2017 uvajajmo obliko turnirjev, s katero želimo vzpodbutiti druženje ob igranju golfa. V seriji 6
dužabnih turnirjev ne igramo za HCP, ampak dajemo (tudi v točkovalnem smislu) prednost predvsem
udeležbi, nekaj pa tudi rezultatu.
 Družabni turnirji bodo praviloma ob nedeljah kot sledi:
Turnir
Družabni turnir 1
Družabni turnir 2
Družabni turnir 3
Družabni turnir 4
Družabni turnir 5
Družabni turnir 6




Datum
23.4.2017
4.6.2017
25.6.2017
16.7.2017
17.9.2017
8.10.2017

Kraj
Otočec
Otočec
Otočec
Otočec
Otočec
Otočec

Način igre
v razpisu
v razpisu
v razpisu
v razpisu
v razpisu
v razpisu

Organizator
GKGO
GKGO
GKGO
GKGO
GKGO
GKGO

Prijave: Zbiramo posamične prijave. Prednost pri uvrščanju v ekipo imajo prej prijavljeni igralci.
Zadnji 2 ali 3 lahko predstavljajo rezervo in bodo isti dan odigrali poseben flajt.
Določanje parov/flajtov: Javno računalniško žrebanje pol ure pred startom na igrišču.
V razpisu za posamezni turnir bo odločeno katerega od spodaj naštetih turnirjev se igra. V razpisu
se tudi določi način in točkovanje za tiste posameznike, ki zaradi načina igre ne bodo mogli igrati
v ekipah, parih.
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Vrste družabnih turnirjev:
Texas scramble celega flajta
o Flajte določimo tako, da imajo vsi flajti približno enak HCP, zato prijavljene razvrstimo po
HCP in razdelimo v 4 skupine, iz katerih določamo flajte po pravilih, ki bodo objavljeni v
razpisu.
o Vsi igralci flajta izvedejo udarec in se odločijo za najboljšo žogico, od koder vsi odigrajo
naslednji udarec.
o Zmaga flajt z najmanj udarci
Texas scramble parov
o Pare računalniško žrebamo in sicer po enega tekmovalca iz prve polovice, enega pa iz druge
polovice prijavljenih razvrščenih po eHCP. Igralci z eHCP nad 36, igrajo z eHCP=36. Igralni
HCP para je seštevek igralnih HCP obeh tekmovalcev, deljeno s 5.
o Oba igralca izvedeta udarec, izbereta najboljšo žogico in od tam naprej v poljubnem vrstnem
redu igrata naslednji udarec.
o Rezultat para = (seštevna igra para – igralni HCP para), zaokroženo na celo število.
Bloodsome Scramble parov
o Pravila za določanje parov in izračun rezultov so enaki kot pri Texas scramble parov z eno
veliko izjemo: Ko oba igralca izvedeta udarec, nasprotni par odloči, s katero žogico morata
igrati naprej.
Turnir treh palic
o Flajte določimo tako, da prijavljene razvrstimo po HCP in iz vsake četrtine žrebamo po enega
igralca.
o Izbira palic je prepuščena igralcem. Igra se Stablefort, vsak igralec igra s svojim igralnim HCP.
o Končni rezultat igralca je neto rezultat.
Mulligan - neto seštevna igra
o Flajte po 3 igralce določimo tako, da prijavljene razvrstimo po HCP in iz vsake tretjine
žrebamo po enega igralca.
o Igralec ima po vsakem udarcu pravico brez kazni ponoviti katerikoli udarec (udariti največ še
en udarec) iz iste pozicije. Naprej mora odigrati žogico, ki je bila udarjena s ponovljenim
udarcem.
o Igra se seštevna igra. Končni rezultat igralca je skupno število udarcev zmanjšano za HCP
No Alibis Mulligan – seštevna igra
o Flajte po 3 igralce določimo tako, da prijavljene razvrstimo po HCP in iz vsake tretjine
žrebamo po enega igralca.
o Vsak igralec ima toliko »mulligan« udarcev, kolikor je njegov igralni HCP. Igralec ima po
vsakem udarcu pravico enkrat brez kazni ponoviti katerikoli udarec seveda, če ima v rezervi še
kakšen »mulligan udarec«. Naprej mora odigrati žogico, ki je bila udarjena s ponovljenim
udarcem.
o Končni rezultat igralca je seštevna igra.
Klubski Ryder cup 3 x 9 lukenj (tekma dveh izžrebanih ekip)
Določanje ekip – vse se prijavljene (brez rezerv) razvrstimo po HCP.
 Igralci na mestih ( 1.,4.,5.,8.,9.,12.,13,…) sestavljajo ekipo A (m igralcev)
 Igralci na mestih ( 2.,3.,6.,7., 10.,11.,14…) sestavljajo ekipo B (m igralcev)
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dvoboj dvojic (parov) – način igre four-ball/best-ball + agregat
 Dvojice določimo tako, da v ekipi A zaporedoma izberemo igralca z najnižjim HCP in
najvišjim HCP, ki v flajtu igra z dvojico iz nasprotne ekipe B, določene na enak način.
 Vsak igralec luknjo odigra po pravilih seštevne igre. Na vsaki luknji dvojica dobi
 eno točko, če ima manjši seštevek udarcev obeh igralcev, kot je seštevek nasprotne dvojice
 eno točko, če ima vsaj eden v dvojici boljši rezultat (manj udarcev) od obeh igralcev
nasprotne dvojice.
 Točke se na vseh odigranih luknjah seštevajo. Dvojica, ki ima po 9. luknjah boljši rezultat,
svoji ekipi prinese eno točko, v primeru neodločenega rezultata vsaka ekipa dobi pol točke.
dvoboj dvojic (parov) – način igre foursomes/alternate-shot
 Dvojice v vsaki ekipi določimo tako, da igralce v vsaki ekipi razvrstimo po HCP, nato pa
računalniško izžrebamo enega igralca iz prve polovice in enega iz druge polovice.
 Igralci z boljšim HCP v dvojici udarjajo začetni udarec na lihih luknjah (1,3,…11,13,..17),
soigralec pa na sodih luknjah (2,4,…10,12,…18), nato pa igralca izmenično udarjata žogico.
 Točko na posamezni luknji dobi dvojica z manj udarci na luknji. Točke se na vseh odigranih
luknjah seštevajo. Dvojica, ki ima po 9. luknjah boljši rezultat svoji ekipi prinese eno točko,
v primeru neodločenega rezultata vsaka ekipa dobi pol točke.
dvoboj posameznikov – način igre match play
 Žrebaje parov izvedemo tako, da žrebamo po enega igralca iz vsake ekipe.V flajtu igrajo
sočasno 2 match playa.
 Igralci z višjim HCP imajo prednost enega udarca na P najtežjih luknjah (nižji stroke
luknje), kjer je P= 1/3 razlike v igralnih hcp, zaokroženo na celo število. P je lahko največ 9.
 Luknjo oz. točko dobi igralec, če ima na posamezni luknji manj udarcev z upoštevanjem
morebitne prednosti enega udarca. Točke se zaporedoma seštevajo. Igralec, ki ima po 9.
luknjah boljši rezultat svoji ekipi prinese eno točko, v primeru neodločenega rezultata vsaka
ekipa dobi pol točke.
Tekma dveh izžrebanih ekip, 3x9 somes (Foursomes, Greensomes, Bloodsomes)
Določanje ekip - Vse prijavljene (brez rezerv) razvrstimo po HCP.
 Igralci na mestih ( 1.,4.,5.,8.,9.,12.,13,…) sestavljajo ekipo A (m igralcev)
 Igralci na mestih ( 2.,3.,6.,7., 10.,11.,14…) sestavljajo ekipo B (m igralcev)
 Obe ekipi razvrstimo po HCP, 2 zaporedna igralca sta par.
 Pari na istih pozicijah igrajo drug proti drugemu 3 x 9 lukenj.
Točkovanje: Pri vsakih od 3 x 9 lukenj štetje začenjamo od 0:0. Posamezno luknjo dobi
dvojica z manj udarci na luknji. Seštevajo se dobljene luknje. Dvojica, ki ima po 9. luknjah
boljši rezultat dobi eno točko, v primeru neodločenega rezultata vsak par dobi pol točke. Po
odigranih 3x 9 lukenj dvojica osvoji največ 3 točke (možni rezultati - 3:0, 2,5:0,5, 2:1,
1,5:1,5). Te točke so prispevek k skupnemu rezultatu ekipne.
Foursomes/alternate-shot
Igralci z boljšim HCP v dvojici udarjajo začetni udarec na lihih luknjah (1,3,…11,13,..17),
soigralec pa na sodih luknjah (2,4,…10,12,…18), nato pa igralca izmenično udarjata žogico.
Greensomes
oba igralca v paru izvedeta začetni udarec na vsaki luknji, izbereta s katero od obeh žogic
bosta nadaljevala in nato kot pri Foursomes izmenično udarjata žogico.
Bloodsomes
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oba igralca v paru izvedeta začetni udarec na vsaki luknji, za razliko od Greensomes nasprotni
par izbere s katero od obeh žogic bosta nadaljevala in nato izmenično udarjata žogico do
luknje.
3. TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI GOLF ZVEZE SLOVENIJE (GZS)


GKGO bo v letu 2017 sodeloval v naslednjih tekmovalnih selekcijah:
o Otroci in mladina (vodja ekipe Omer Demirovič)
o Seniorke (vodja ekipe Milica Korošec)
o Seniorji (vodja ekipe Matevž Aš)
o Člani (vodja ekipe Stopar Aleš)
o Članice (vodja ekipe Anja Kirn Hrovat)
 Klub bo sofinanciral udeležbo članov na naslednjih tekmovanjih v organizaciji GZS:
 ekipno
o Seniorke in seniorji pokalno
o Mid Am pokalno
o Državno klubsko prvenstvo za članice in člane
 posamično
o Mednarodno prvenstvo za amaterje in amaterke
o Državno prvenstvo za seniorke in seniorje
o Državno prvenstvo za MID-amaterje in MID-amaterke
 otroci in mladina:
o Junior Tour (dekleta in fantje do 16 let)
o Slo-Am Tour (fantje nad 16 let, omejitev HCP do 10)
o Državno mladinsko prvenstvo
o Mednarodno mladinsko prvenstvo do U18
o Mladinsko prvenstvo do U14
o Šolska tekmovanja
V primeru zasedbe enega od prvih treh mest na lestvici GZS, klub na zaključnem turnirju sezone ali na
skupščini kluba podeli pohvale.
3.1 Pravila za sestavo tekmovalnih ekip po selekcijah odraslih






UO GKGO imenuje vodjo ekipe. Vodja ekipe skrbi za koordinacijo in prijavljanje ekip ter
posameznikov na tekmovanja GZS. Za vsako tekmo, kjer klub sofinacira udeležbo, zadolženemu
članu UO javlja podatke za izstavitev naročilnice.
V primeru, da GZS v razpisu posameznega ekipnega tekmovanja zahteva prijavo ekipe, vodja
ekipe v ekipo pozove vse člane, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
 kandidat za tekmovalca mora biti primarni A član GKGO,
 kandidat za tekmovalca mora biti pripaden klubu, upoštevati vsa etična pravila in dostojno
predstavljati klub.
 kandidat mora nedvoumno izrazi pripravljenost tekmovati kot član ekipe.
Ekipa se lahko med sezono dopolnjuje z dodatnimi člani, ob izpolnjevanju pogojev za članstvo v
ekipi (upošteva se lahko aktualna klubska lestvica).
Vodja ekipe lahko določi datum in pozvove ekipo na skupni trening.

3.2 Pravila za izbor ekipe za posamezno tekmo in sofinanciranje


Vodja ekipe k sodelovanju na posamezni ekipni tekmi povabi vse člane ekipe.
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Ekipo kluba lahko na posamezni ekipni tekmi predstavlja tudi več tekmovalcev, če to dovoljuje
razpis temovanja, vendar klub plača startnino le toliko tekmovalcem, kolikor rezultatov uradno
šteje za ekipni rezultat kluba (npr. v seniorski ligi trije).
V primeru ligaških tekmovanj (Mid Am, liga senirk in seniorjev) si udeležbo na prvi tekmi plačajo
tekmovalci sami.
V vsakem naslednjem kolu klub sofinancira udeležbo toliko tekmovalcem, kot šteje ekipa.
Prednost imajo najboljše uvrščeni v preteklem kolu. V primeru, da ekipa na ta način ni popolnjena,
kapetan določi komu še bo klub sofinanciral udeležbo (praviloma po HCP).
Praviloma ekipa ne dobi točk, če ni popolna. Če se prijavljeni tekmovalec tekme neupravičeno ne
udeleži oz. pravočasno ne odpove udeležbo, je izključen iz ekipe za naslednje kolo. V primeru
ponovitve prekrška, je izključen iz ekipe za tekočo sezono.



V primeru mednarodnih in državnih tekmovanj posameznikov, klub sofinancira udeležbo
maksimalno trem tekmovalcem. Vodja ekipe pozove vse A člane kluba k udeležbi na turnirju
posameznikov (npr. posamično državno prvenstvo). V primeru da je prijavljenih več tekmovalcev,
prijavimo tiste z najboljšimi HCP, sofinancirano udeležbo s strani kluba dobijo najboljši trije
uvrščeni na tem turnirju. V primeru, da je nekdo boljši od prijavljenih tekmovalcev, vodja ekipe
uredi, da boljši dobi plačilo od slabšega s plačano startnino.



Dokončno odločitev o izboru posameznikov v ekipo za posamezno tekmo sprejme vodja ekipe, ki
tekmovalce prijavi na tekmo in zadolženemu članu v UO posreduje podatke glede plačila startnine
posameznikom. Zadolženi član v UO pošlje naročilnico.

3.3 Pravila za tekmovanja otrok in mladine









Pri otrocih in mladini je subvencioniranje tekem, ki jih organizira GZS, pogojeno z obiskovanjem
klubske šole golfa oz. treningov ali z rednim treniranjem na nivoju reprezentance Slovenije.
Opomba: tekmovalci, ki zaradi upravičenih razlogov (reprezentančni treningi, šolanje in
treniranje v tujini,…) ne morejo trenirati v klubu, so se dolžni na poziv klubskega trenerja
udeležiti vsaj nekaj treningov zaradi vzpodbude mlajšim tekmovalcem. Vsi tekmovalci morajo
tudi vsaj občasno sodelovati pri dogodkih, ki jih organizira klub (golf kamp, srečanja s sponzorji,
klubske tekme, ...).
Za posamezno skupino na podlagi pripravljenega programa vadbe trener in vodja ekipe opravita
mesečno analizo stanja (napredovanje, selekcija za udeležbo na tekmah) in o tem obveščata klub
in starše. Trener priporoči/odloči, kdaj se posameznik lahko uvrsti v tekmovalno ekipo.
Pogoji za članstvo v tekmovalni ekipi so:
 A čanstvo v Golf klubu Grad Otočec s plačano članarino,
 poravnane obveznosti za preteklo leto (npr. treningi, udeležba, poročanje, ..) in redno
mesečno plačilo vadbe, določene za tekoče leto,
 obvezno nezgodno zavarovanje (dokazilo ali podpisana izjava staršev),
 da starši podpišejo izjavo, da so seznanjeni s temi pravili, da jih bodo spoštovali in
dovoljujejo, da njihovi otroci sodelujejo na tekmovanjih za GKGO.
Na tekmovanjih Slo Am Toura, ki štejejo za WAGR, ekipo kluba na posamezni tekmi lahko
predstavlja tudi več tekmovalcev, če to dovoljuje razpis tekmovanja, vendar klub plača štartnino
in igralnino dvema na tem turnirju najbolje uvrščenima tekmovalcema/kama v posamezni
kategoriji.
V primeru mednarodnih in državnih tekmovanj posameznikov, klub za posamezno tekmo
sofinancira udeležbo maksimalno dvema tekmovalcema. Vodja ekipe pozove k udeležbi na
turnirju posameznikov vse A člane kluba, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo. V primeru, da je
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prijavljenih več, sofinancirano udeležbo s strani kluba, dobita dva najbolje uvrščena na tem
turnirju.
Prijavo na tekme opravi vodja ekipe oz. trener v soglasju s starši. Vodja ekipe zadolženemu članu
v UO posreduje podatke glede plačila startnine posameznikom. Zadolženi član v UO pošlje
naročilnico za po 2 tekmovalca z najnižjim HCP. V primeru, da je nekdo boljši od teh dveh
tekmovalcev, vodja ekipe uredi, da boljši dobi plačilo od slabšega s plačano startnino.
Tekmovalec, ki zastopa klub na turnirjih, ki mu jih finančno podpira klub, mora promovirati klub
tako, da nosi klubsko majico in po potrebi kapo. Kot dokazilo mora konec sezone poslati UO
GKGO fotografije s tekmovanj posameznikov, ki se jih je udeležil. Za ekipne fotografije poskrbijo
vodje ekip.
Tekmovalci morajo sami ali v sodelovanju s klubskim trenerjem voditi tabelo doseženih rezultatov
in jo ob zaključku sezone poslati UO GKGO (na e- pošto kluba).
Če je možno in smiselno, vodja ekipe oz. trener organizira skupni prevoz (več kot trije
tekmovalci). Stroške prevoza krijejo starši.
Na turnirje v organizaciji GZS in turnirjev, ki jih bo za otroke organiziral GKGO, bo zagotovljeno
spremstvo učiteljev golfa na podlagi dogovora vodje ekipe in predstavnika UO ali predsednika
GKGO. Na šolskih tekmovanjih bo šola golfa zagotovila spremstvo učitelja ali vaditelja golfa.
Stroške šolskih tekmovanj krijejo starši sami.

4. RAZVOJ OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA GOLFA
4.1 Izvajanje šole golfa in odgovornosti
GKGO je sklenil, da je potrebno šolo golfa dvigniti na višjo raven in ponuditi kvalitetno, strokovno in
uspešno izvajanje programov, ki bodo dolgoročno prinesli vrhunske rezultate in povečanje števila
članov in aktivnih golfistov v Novem mestu in širši okolici.
Za izvajanje programa razvoja otroškega in mladinskega golfa je GKGO v letu 2016 sklenil pogodbo z
Golfy d.o.o., ki je pripravil programe izvajanja. Za nadzor nad izvajanjem programov je s strani
GKGO odgovoren član upravnega odbora, ki je zadolžen za otroški in mladinski golf. Spremembe
programov in potrebna finančna sredstva se sproti usklajuje s predsednikom kluba.
4.2 Organizacija in vadba v osnovnih šolah (OŠ)


Namen vzpostavitve šole golfa v OŠ je:
 Večja popularizacija golfa kot športa in rekreacije v OŠ.
 Lažji prehod otrok iz osnovnošolskega nivoja na klubski nivo.
 Večja prepoznavnost GKGO v lokalni skupnosti.
Do konca novembra 2017 je cilj doseči povprečno 7 otrok na OŠ.

Predvideni termini izvajanja šole golfa v OŠ, informacije o ligi golfa za otroke s termini in rezultati so
oz. bodoobjavljeni na spletni strani kluba in spletni strani Golfy.
4.3 Organizacija in vadba na igrišču



Za otroke/mladince do 16. leta bodo organizirani skupinski treningi. Cilj za to skupino je doseči
vidne rezultate na državni ravni (do konca 2017 vsaj en prejemnik priznanja s strani GZS) ter
zagotoviti udeležbo članov GKGO na tekmovanjih lokalnega in državnega značaja.
Za mladince od 16. leta dalje bo organizirana skupinska vadba dvakrat tedensko po dve uri in bo
temeljila na izdelanem individualnem programu treninga golfa, kondicijskem treningu in načrtu
tekmovanj za posameznega mladinca. Z kvalitetnim in strokovnim programom bo tekmovalcem
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GKGO omogočeno, da bodo dosegli najvišjo možno raven pripravljenosti in izboljšali svoje
rezultate.
Udeleženci klubske vadbe prejmejo žetone za vadbo, na voljo imajo brezplačno izposoje opreme
ter strokovno vodene treninge z učiteljem golfa. Organizacija in izvajanje vadbe, obveščanje
staršev, sestava ekip in prijavo na tekmovanja skrbijo učitelji golfa.
Informacije o ceniku vadbe, terminih in o izvajanju šole golfa so objavljene na spletne strani
GKGO, zavihek »Šola golfa«.

4.5 Dodatno





V času poletnih počitnic bodo organizirane počitniške dejavnosti v obliki golf kampa in praviloma
na začetku in na koncu poletnih počitnic.
Organizirani bodo družabni dogodke za starše in otroke, ki bodo namenjeni vzpodbuditvi
zanimanja za golf kot družinski šport.
Organiziran bo dan odprtih vrat šole golfa bo družabno srečanje otrok, staršev in izvajalcev
programa in bo izveden kot družinsko tekmovanje.
Golf bomo promovirali na raznih krajih in prireditvah (Qlandija, MO NM,…).

5. DRUGE AKTIVNOSTI IN UGODNOSTI ČLANOV GKGO
5.1 Članstvo v klubu v letu 2017


Pogoj za članstvo v letu 2017 je plačana letna članarina na transakcijski račun kluba: SI56 0297
0009 1927 259 odprt pri NLB d.d.

ČLANARINA 2017

člani

Redna članarina

120 €



mladina do 18 in
študenti do 26 let
60 €

otroci do 12 let
40 €

novi člani »SLO
igra golf«
21 €

Za tiste, ki se včlanjujejo prvič, so pristopne izjave na voljo na spletni strani GKGO in na recepciji
igrišča Otočec.

5.2 Splošne ugodnosti članov GKGO








Klub svojim A in B članom plača startnino na klubskih lestvicah.
V sklopu akcije »Slovenija igra golf« lahko udeleženci tečaja postanejo člani le za 21 EUR.
Sofinanciranje skupnega prevoza na tekme s prijateljskimi klubi.
Sofinanciranje organizirane vadbe s profesionalnim učiteljem golfa.
Sofinanciranje tekmovalcev, ki zastopajo klub na tekmovanjih v organizaciji GZS.
Ugodnost in popusti dogovorjeni z igriščem GGO so navedeni na spletni strani kluba in se lahko
uveljavljajo samo ob plačilu članarine za tekoče leto. Letna karta kupljena s popustom ni veljavna
do plačila članarine.
Klub za svoje člane voluntersko organizira in vodi izlete.

5.3 Vadba članov
 GKGO bo tudi v letu 2017 vzpostavil in sofinanciral delovanje šole golfa za odrasle.
 Klub si bo prizadeval pridobiti nove golfiste preko tečajev golfa za začetnike in jih vpeljati v
klubsko življenje.
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 Klub bo usmerjen tudi v razvoj in napredek obstoječih članov kluba, kar bo omogočil preko
izvajanja rednih tedenskih treningov pod vodstvom profesionalnega učitelja golfa.S sistematičnim
delom bomo poizkušali izboljšati vse elemente igre golfa.
 Trenini za člane in seniorje bodo potekali enkrat ali dvakrat tedensko po eno uro. O programih
vadbe bodo člani obveščeni preko spletne strani kluba in po elektronski pošti.
 Cilji, ki jih GKGO zasleduje na področju organiziranega dela s člani in seniroji so:
 večja udeležba članov na klubskih dogodkih,
 večji vložek aktivnih igralcev v lasten razvoj igre golfa in izboljšanje rezultatov,
 povečanje obiska igrišča in vadišča,
 povečanje števila aktivnih članov kluba,
 vzpostavitev šole golfa za člane in seniorje pod strokovnim vodstvom,
 večja prepoznavnost GKGO,
 izboljšanje rezultatov GKGO in članov kluba na tekmovanjih GZS.
5.4 Izleti
 Zaradi krepitve klubskega družabnega življenja in zagotovitve možnosti koriščenja ugodnosti kluba
večjemu številu članov v letu 2017 načrtujemo naslednje:
 prijateljske tekme z drugimi klubi,
 poletni trodnevni izlet (zadnji vikend v avgustu),
 zimske urice članov GKGO (1-2 izleta)
 Zadolžena oseba za načrtovanje in realizacijo izletov je Dušan Dular.
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