NATJECATELJSKI PRAVILNIK
HRVATSKOG GOLF SAVEZA

ZAGREB
siječanj, 2021.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom reguliraju se sva natjecanja u organizaciji Hrvatskog golf
saveza (u daljnjem tekstu HGS).
Službena natjecanja HGS-a su:
-

HGS liga (u svim kategorijama),

-

Hrvatsko pojedinačno prvenstvo (u svim kategorijama) i

-

Pojedinačna prvenstva Hrvatske (u svim kategorijama).
Članak 2.

Golf natjecanja u organizaciji HGS-a provode se sukladno:
-

Pravilima golfa i Pravilima amaterskog statusa izdanih od The R&A Rules
Limited and The United States Golf Association,

-

u skladu s preporukama o procedurama natjecateljskih komisija The R&A „Committee Procedures“, dostupnim u sklopu službenih pravila golfa,

-

prema preporukama i standardima po kojima se održavaju EGA natjecanja i

-

važećem Handicap sustavu usvojenom u Hrvatskoj.
Članak 3.
Natjecanja organizira HGS. Tehnički i operativno natjecanje provodi

Natjecateljski odbor (u daljnjem tekstu NO). Izvršni odbor HGS-a (u daljnjem tekstu IO)
imenuje NO.
NO može, uz prethodnu pismenu suglasnost IO-a HGS-a, povjeriti tehničko i/ili
operativno vođenje jednog ili više natjecanja HGS-a trećoj osobi ako ista posjeduje
potrebne kvalitete i znanje za provedbu tih zadataka ili ima dokazive rezultate na
istima, te se potpisuje ugovor kojim se definiraju sva međusobna prava i obveze.
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NO, bez obzira na to tko je tehnički organizator, raspisuje uvjete za sva službena
natjecanja HGS-a koje tehnički organizator mora u cijelosti provoditi i poštovati.

Članak 4.
Igrači – pravo nastupa
Na ekipna i pojedinačna natjecanja pravo prijave imaju igrači/ce s aktivnim
članstvom u golf klubu članu HGS-a, aktivirano po prvom roku prijave igrača prema
Uvjetima HGS-a za tekuću natjecateljsku godinu. Aktivacija članstva podrazumijeva
plaćenu članarinu HGS-u za tekuću godinu. Dodatno na pojedinačna prvenstva mogu
se prijaviti i oni strani igrači kojima se propozicijama natjecanja dozvoli prijava i nastup.
Handicap igrača vodi HGS. Handicap igrača se ne mora nužno voditi u HGS-u.
Igračev handicap može se voditi i u nekom drugom nacionalnom savezu u kojem je
igrač član i koji ima licencu za vođenje World Handicap System-a ili EGA Handicap
system-a. Isto se dokazuje handicap potvrdom.

Članak 5.
Igrači - Zastupanje kluba
Igraču je primarni klub onaj kojeg zastupa na službenim natjecanjima HGS-a
(što se u HGS programu evidentira kao „A“ klub). Igrači moraju igrati za isti klub sva
natjecanja u organizaciji HGS-a u istoj natjecateljskoj sezoni.
Igrač može biti član neograničenog broja klubova. Primarna odluka za koji klub
nastupa je na strani igrača. Igrač koji je član više od jednog kluba može početkom
godine, a najkasnije do prvog roka za prijavu igrača prema Uvjetima HGS-a za tekuću
natjecateljsku godinu, mijenjati klub za koji će igrati u natjecateljskoj sezoni, o čemu
treba obavijestiti pismenim putem tajnika HGS.
HGS nije nadležan niti odgovoran za ugovorne odnose između igrača, klubova
i trećih strana.
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Igrači/ce koji nemaju aktivirano članstvo do utvrđenog roka u svom
novoizabranom Primarnom klubu uslijed prebacivanja statusa, mogu nastupiti za svoj
novoizabrani Primarni klub uz odobrenje tajnika Saveza koji vodi registar članstva, a
na temelju pismene zamolbe. Ukoliko je vidljivo članstvo u oba kluba, no uslijed
prebacivanja statusa nije aktivirano novo izabrano primarno članstvo, zahtjev će biti
odobren.

Članak 6.
Liječnička potvrda
Za nastupanje na svim natjecanjima u organizaciji HGS-a, igrači/ce moraju prije
prvog (1.) natjecanja donijeti potvrdu o liječničkom pregledu i dostaviti ju
Natjecateljskoj komisiji na uvid i potom osigurati da bude arhivirana u Natjecateljskom
klubu. Igračima/cama bez valjane liječničke potvrde neće biti dopušten nastup na
natjecanju.
Liječnička potvrda vrijedi šest (6) mjeseci.
Liječnička potvrda mora biti izdana prema važećim nacionalnim sportskim
odredbama.
HGS LIGA
Članak 7.
Prva HGS liga je ekipno natjecanje klubova (ekipa) za naslov Klupskog prvaka
Hrvatske. Prva HGS liga održava u skladu s Kriterijima kategorizacije sportaša pri
Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) za sport – golf, te propozicijama natjecanja
objavljenim od strane NO.
HGS liga održava se u minimalno četiri (4) kola. Sve HGS lige igraju se na
najmanje dva natjecateljska igrališta.
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Muška liga igra se kao Prva HGS liga i Druga HGS liga, dok se ženska liga te
ostale kategorije igraju samo kao Prva HGS liga. Druga HGS liga je definirana u
samom raspisu natjecanja i Propozicijama Druge lige HGS-a.
Svaki klub može nastupiti s najviše tri (3) ekipe u Prvoj ligi. Ukoliko klub zbog
manjka igrača odustane od natjecanja, u nadolazećoj godini biti će limitiran na
maksimalno dvije ekipe u natjecanju.
Da bi natjecanje bilo proglašeno regularnim, na svakom prvenstvu moraju
nastupati najmanje četiri (4) kluba i minimalno 6 ekipa.
U Prvoj ligi natječe se najviše dvanaest (12) ekipa. Druga (muška) liga definira
se propozicijama NO za tekuću natjecateljsku godinu.
Muške lige HGS-a – dodatne odredbe
Nakon završetka natjecanja zadnje dvije (2) ekipe iz Prve lige ispadaju u Drugu
ligu, a zamjenjuju ih dvije (2) prvoplasirane ekipe Druge lige. U slučaju da četvrta ekipa
iz jednog kluba ima priliku ući u Prvu ligu, zbog maksimalno broja ekipa u Prvoj ligi, u
Prvu ligu ulazi treće plasirana ekipa u Drugoj ligi, i tako slijedno u slučaju da je
trećeplasirana ekipa ujedno i četvrta ekipa kluba u Prvoj ligi.
Ako neke od ekipa ne završe natjecanja, zbog odustajanja svojih natjecatelja,
ili nekog drugog razloga, ostaju bez plasmana i automatski prelaze u niži rang
natjecanja ukoliko se natječu u Prvoj ligi. Ekipe ne mogu ispasti iz Druge lige.

Članak 8.
Prava klubova
Pravo nastupa na HGS ligi imaju golf klubovi koji su na dan zaključenja prijava
podmirili sva davanja prema HGS, te uplatili kotizaciju određenu za sudjelovanje u
HGS ligi.
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Novo osnovani klubovi koji prvi puta sudjeluju u muškom Liga natjecanju igraju
Drugu ligu.

Članak 9.
Igrači – Handicap limit, dobni limit, prijava handicapa van HGS jurisdikcije
Handicap limit za pojedino natjecanje bit će definiran glavnim raspisom
natjecanja.
Ukoliko prijavljeni igrači/ce nisu u registru HGS-a za vođenje handicapa, isti su
dužni prilikom prijave u sastav ekipe, te najkasnije 48 sati prije odvijanja natjecanja
dostaviti Natjecateljskom odboru aktualni handicap.
Za ekipe u seniorskim konkurencijama (prema važećoj kategorizacija HOO-a za
sport – golf) mogu nastupati i juniori, ali s najmanje navršenih četrnaest (14) godina
prije natjecanja i u godini održavanja natjecanja.

Članak 10.
Igrači - Zastupanje kluba bez državljanstva u RH
Svaka ekipa kluba može imati registriranog jednog člana ekipe – stranca, koji
nema Državljanstvo RH.

Članak 11.
Sastav ekipa
Ako jedan (1) klub nastupi s više od jedne (1) ekipe u muškoj ili ženskoj
konkurenciji, dužan je prijaviti odvojene poimenične liste za svaku prijavljenu ekipu.
Igrač može biti prijavljen za više ekipa istog kluba u Prvoj HGS ligi. Ukoliko igrač
prijavljen za natjecanje Lige odigra jedno (1) kolo u Ligi za određenu ekipu, u nastavku
lige može igrati samo za tu ekipu. Ova odredbe se jednako odnosi i na Drugu ligu.
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Igrač ne može biti prijavljen za ekipe istog kluba i u Prvoj i u Drugoj ligi.
U Prvoj ligi prilikom prijave ekipa početka natjecanja prijavljuje se minimalno 3
igrača plus dodatna tri (3) igrača (do maksimalno 6 igrača), dok se za Drugu Ligu
prilikom prijave ekipa početka natjecanja prijavljuje minimalno 3 igrača, a dodatni igrači
(do maksimalno 6 igrača) 'rezerve' može prijaviti kasnije tijekom natjecateljske sezone,
gdje i dalje važi pravilo da su prijavljeni da su prethodno aktivirali svoje članstvo u
natjecateljskoj godini.

Članak 12.
Format natjecanja
HGS Lige odvija se po sustavu stroke play. Svaka ekipa sastoji se od tri (3)
igrača/ice, a za ekipni rezultat i plasman računaju se dva (2) bolja rezultata po svakom
kolu.

Članak 13.
Pobjednik Hrvatske Lige u svakoj kategoriji je ekipa koja odigra najmanji broj
udaraca tijekom ukupnog broja odigranih Kola u natjecanju, računajući zbroj 2 bolja
rezultata po svakom kolu.
U slučaju jednakog broja udaraca za prvo (1.) mjesto natjecanja igra se
doigravanje (Sudden Death) jednog igrača koji je nastupao u zadnjem kolu a po
odabiru kapetana ekipe, sve dok se ne dobije pobjednik. U slučaju jednakog broja
udaraca, za sva mjesta osim prvog (1.), odlučuje bolji rezultat na posljednjem kolu.
Ako dvije ekipe imaju jednak rezultat poslije svih odigranih kola u natjecanju, a
jedna ekipa ispada iz Prve lige, primjenjuje se isto pravilo pravila kao kod odluke o
prvacima.
Doigravanje nadzire i vodi Natjecateljska komisija.
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Članak 14.
Klupski prvak Hrvatske stječe pravo nastupa na Kupu prvaka europskih zemalja
za istu kalendarsku godinu.
HGS će pomoći nastup Klupskog prvaka na Kupu europskih prvaka, ako
raspolaže dostatnim sredstvima.
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE
Članak 15.
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske jest natjecanje igrača i igračica u kategorijama
prema važećoj kategorizacija HOO-a za sport – golf (prema potrebi i dokumentu
obrazloženja kategorije izdanom od HGS-a) za naslov Pojedinačnog prvaka Hrvatske,
a prema raspisu Natjecateljskog odbora za tekuću godinu. Pojedinačno prvenstvo
može biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Članak 16.
Pravo nastupa na pojedinačnim prvenstvima imaju samo oni igrači/ce,
članovi/ce klubova, koji su do zaključenja prijava uplatili sva novčana davanja prema
HGS-u, ili ako igrači/ce uplate kotizaciju za nastup do roka određenog raspisom
natjecanja.
Pravo nastupa na pojedinačnim prvenstvima nemaju oni igrači/ce koji se nisu
izjasnili za koji klub nastupaju, u slučaju članstva u nekoliko klubova.

Članak 17.
Igrači s dvojnim državljanstvom

Oni igrači/ce s dvojnim državljanstvom mogu u istoj kalendarskoj godini ponijeti
titulu Prvaka Hrvatske samo ukoliko se tekuću natjecateljsku sezonu natječu pod
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zastavom RH u tuzemstvu i inozemstvu. Prije dodjela titule igrač mora podnijeti izjavu
da nije i da neće nastupiti za drugu zemlju u tekućoj godini.

Članak 18.
Konačni plasman određuje se prema ukupnom broju udaraca postignutih u četiri
(4) / tri (3) / dva (2) natjecateljska dana. U slučaju jednakog broja udaraca igrač/ce
dijele plasman, osim za prvo (1.) mjesto, kad se igra doigravanje (Sudden Death) sve
dok se ne dobije pobjednik.
Prvak Otvorenog prvenstva Hrvatske je natjecatelj koji odigra najmanji broj
udaraca u ukupnom zbroju, a Prvak Hrvatske je hrvatski državljanin koji odigra
najmanji broj udaraca u ukupnom zbroju.

Članak 19.
HGS će pomoći nastup Prvaka Hrvatske na Europskom prvenstvu, ako
raspolaže dostatnim sredstvima.
OSTALE ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 20.
Igrač koji nastupa na natjecanju ne može biti delegiran u radna tijela za to
natjecanje.

Članak 21.
HGS je dužan su osigurati jednog (1) suca za svaki dan natjecanja. HGS je
dužan odrediti delegata za svako natjecanje, za sve dane natjecanja.
Sva natjecanja vodi NO, a predsjednik Odbora određuje članove koji fizički
provode natjecanje.
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Sudac, delegat HGS-a i delegat Natjecateljskog odbora moraju za svako
natjecanje pregledati igralište i dati upute organizatoru, odnosno voditelju igrališta o
provođenju dodatnog označavanja na igralištu i donijeti lokalna pravila (teški
vremenski uvjeti, neuređeno igralište i sl.).

Članak 22.
Moguće sporove koji nastanu na natjecanjima te podnesene prigovore i žalbe u
odnosu na ista natjecanja rješava sudac natjecanja (na samom igralištu) i/ili
Povjerenstvo koje se sastoji od suca, delegata HGS-a i delegata Natjecateljskog
odbora nakon završenog natjecanja.
Rok za predaju žalbi je najkasnije jedan (1) sat nakon objave neslužbenih
rezultata turnira. Žalba se predaje isključivo u pisanom obliku s potpisom podnositelja
žalbe i navođenjem svjedoka koji mogu potvrditi događaje.
Odgovor na žalbu Povjerenstvo je dužno dati do početka sljedećeg dana
natjecanja. Ako se to ne dogodi navedeno u žalbi smatra se istinitim, a prijava
podnositelja žalbe prihvaćenom. Odluke Povjerenstva su konačne.

Članak 23.
Organizator natjecanja dužan je natjecanja organizirati poštujući pozitivne
zakonske i druge propise zemlje na čijem teritoriju se ista održavaju.

Članak 24.
Izmjene pravilnika moguće je obaviti do početka natjecanja svake godine
temeljem pismenog prijedloga predlagatelja zaprimljenog u HGS-u. Ukoliko se pokaže
potrebnim, korekcije pravilnika se mogu izvršiti i tijekom godine.
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Prijedlog izmjena mogu podnijeti:
-

klub redoviti član HGS-a,

-

predsjednik HGS-a,

-

predsjednik organizacijskog odbora,

-

stalno radno tijelo HGS-a,

-

najmanje pet (5) članova Izvršnog odbora HGS-a.
Pravilnik se prihvaća natpolovičnom većinom svih glasova članova IO HGS-a,

te odobrava Skupština koja definira sustav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja u
golfu.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini HGS-a.
U Zagrebu, siječanj 2021.
Predsjednik HGS-a
Emilijo Žubrinić
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