На основу члана 30. Статута „Голф асоцијације Србије“ (у даљем тексту: ГАС),
Управни одбор ГАС-а је на седници дана 19.01.2016. године, усвојио следећи:

ТАКМИЧАРСКО-ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛНИК
ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ

1

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1

САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА
Члан 1.

Такмичарско-техничким правилником (у наставку: правилник) се одређују:
1. врсте званичних такмичења у голфу у оквиру Голф асоцијације Србије (у
наставку: ГАС),
2. правила и услови за извођење званичних такмичења у голфу,
3. права и обавезе такмичарки и такмичара (у наставку: такмичара) на
званичним такмичењима у голфу,
4. задаци, надлежности, права и обавезе такмичарско-техничке комисије ГАС-а
и других организација и органа који организују и воде званична такмичења у
голфу,
5. друга правила која су обавезна за организацију и извођење званичних
такмичења у голфу ако их организују ГАС, клубови – чланови ГАС-а или други
организатори који прихватају овим правилником одређен систем званичних
такмичења у голфу.
1.2

ИЗРАЗИ ТАКМИЧАР И МЛАДИ ТАКМИЧАР
Члан 2.

Израз „такмичар“ употребљен у овом правилнику значи такмичара и такмичарку који
као играчи голфа наступају на званичним такмичењима у голфу, осим ако је овим
правилником посебно одређено да за такмичарке важе друге одредбе.
У „младе такмичаре“ се према овом правилнику убрајају играчи и играчице голфа
који наступају на званичним такмичењима у голфу и у календарској години напуне
14 година старости (у наставку омладинке и омладинци). Могућа одступања од
одредбе из претходног става за поједина званична такмичења може одредити
управни одбор ГАС-а, на предлог такмичарско-техничке комисије ГАС-а.
ГАС по посебном правилнику организује и такмичења и државна првенства за
такмичаре млађе од 14 година.
1.3

ПРАВИЛА ЗА ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 3.

Званична такмичења у голфу се, у складу с овим правилником, организују и изводе
на основу правила R&A GC St. Andrews и локалних правила за голф игралишта која
нису у супротности са општим правилима R&A GC St. Andrews, правилником о
вођењу хендикепа и другим правилницима и одлукама органа ГАС-а.
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СИСТЕМ ЗВАНИЧНИХ ГОЛФ ТАКМИЧЕЊА

2.1

ШТА СЕ УБРАЈА У ЗВАНИЧНО ГОЛФ ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 4.

Званична голф такмичења (турнири) у Србији која се узимају у обзир за хендикеп
чланова клубова у саставу ГАС-а су:
1. такмичења која организује ГАС,
2. такмичења која организују голф клубови – чланови ГАС-а, голф игралишта и
други организатори, ако испуњавају услове из овог правилника и других
прописа односно правила ГАС-а.
У званична голф такмичења се убрајају и такмичења (турнири) професионалних
играча голфа које организују Удружење професионалних играча голфа Србије,
међународне организације или удружења професионалних играча голфа или други
организатори званичних такмичења за професионалне играче, ако су испуњени
услови из овог правилника.
Члан 5.
У званично голф такмичење у смислу одредби овог правилника се убраја голф
турнир који испуњава следеће услове:
1. да се игра по правилима R&A GC St. Andrews и другим правилима које усвоје
ГАС и међународне организације, у које је учлањен ГАС, и по локалним
правилима за голф игралишта која нису у супротности са правилима R&A GC
St. Andrews;
2. да се турнир ГАС-у пријави најмање 5 дана пре дана играња и да га ГАС, у
складу с одредбама овог правилника и другим прописима, уврсти у календар
званичних голф такмичења;
3. да турнир води такмичарска комисија, у којој бар један члан поседује
сертификат за израчунавање хендикепа који издаје ГАС, и судија који се
налази на листи судија коју води ГАС;
4. да је турнир званично објављен на интернет страницама ГАС-а;
5. да се турнир игра на игралишту за које је издата потврда (сертификат) ГАС-а
о његовој захтевности и примерености за игру.
2.2

ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА ГАС-А

2.2.1 Врсте званичних такмичења ГАС-а
Члан 6.
Званична такмичења која може да организује ГАС су:
1) државна првенства:
1. државно првенство Србије за сениоре и сениорке – појединачно;
2. државно првенство Србије за аматере и аматерке – чланско државно
првенство – појединачно,
3. државно првенство за мид-аматере – појединачно,
4. државно првенство Србије за омладинце и омладинке – појединачно,
5. екипно државно првенство Србије за аматере у различитим врстама игре
(строке, стаблефорд, фоурбалл, фоурсоме, мечплеј).

2) лигашка такмичења:
1. прва српска голф лига (појединачно и екипно)
2. друга српска голф лига (појединачно и екипно)
3. омладинска лига (појединачно и екипно) – 1. и 2. квалитетни разред.
Управни одбор ГАС-а, на предлог такмичарско-техничке комисије, одређује сваке
године до 15. јануара минималне услове за пријављивање на све врсте државних
превенстава и лигашких такмичења у следећој години, а нарочито највећи хендикеп
и ограничења везана за број појединаца и екипа на појединачним такмичењима
(конкурс за такмичење).
3) друга званична такмичења која организује ГАС:
1. отворенo првенствo Србије за аматере и професионалне играче,
2. друга домаћа и међународна такмичења која организује ГАС, а на којима
учествују репрезентације или селекције ГАС-а или појединачни чланови које
одабере ГАС.
4) ГАС може организовати и такмичења за младе играче и играчице који нису
чланови клубова у саставу ГАС-а, а намењена су популаризацији голфа међу
младима. Услове за такво такмичење одређује управни одбор ГАС-а посебном
одлуком или конкурсом.
2.2.2 Други општи услови за званична такмичења
Члан 7.
Поред основних услова наведених у члану 5, за свако званично такмичење је
постављен услов да на њему мора учествовати најмање 3 такмичара у категорији.
2.3

ИГРАЛИШТА
Члан 8.

Званична такмичења се могу одржавати само на голф игралиштима за које је издата
потврда ГАС-а о оцени захтевности и примерености за игру, у складу са правилима
EGA хендикеп система и USGA Course Rating система. Потврду издаје ГАС на основу
извештаја стручне комисије, коју именује управни одбор ГАС-а, и то на одређен
временски период.
Игралиште мора располагати с програмском опремом и информационим системом за
израчунавање резултата које ГАС признаје.
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ТАКМИЧАРСКО-ТЕХНИЧКА КОМИСИЈА
Члан 9.

Званична такмичења у организацији ГАС-а , води такмичарско-техничка комисија
ГАС-а. Комисију именује управни одбор ГАС-а и чини је максимално 7 чланова:
 председник,
 национални тренер,
 капитен националне селекције,
 председник Одбора за ХЦП и аматерски статут,
 по један представник прва три клуба, у зависности од броја пријављених
играча за ХЦП
Комисија се именује на период од 4 године.

Члан 10.
Такмичарско-техничка комисија асоцијације обавља пре свега следеће задатке:
1. израђује предлог званичних такмичења ГАС-а за поједини такмичарски
период (сезону), који потврђује управни одбор ГАС-а (до 15. Фебруара текуће
године за такмичарску сезону) – календар такмичења ГАС-а;
2. предлаже управном одбору ГАС-а услове и оквире конкурса за поједна
званична такмичења ГАС-а (хендикеп и други услови за такмичаре,
ограничења броја учесника и начин бирања);
3. предлаже управном одбору услове конкурса за прикупљање понуда
игралишта и других организатора појединих званичних такмичења ГАС-а за
наредну такмичарску сезону (до 15. јануара текуће године за такмичарску
сезону) и, на основу пријава и договора, предлаже коначан избор игралишта
и услове за извођење званичних такмичења;
4. предлаже управном одбору ГАС-а материјално-финансијске услове за
извођење званичних такмичења ГАС-а: котизације, цену играња (греен фее),
висину повраћаја организационих трошкова ГАС-а и висину повраћаја
трошкова судија и техничких делегата;
5. одређује техничке делегате за поједина званична такмичења;
6. предлаже управном одбору ГАС-а услове за склапање договора с
организаторима појединих званичних такмичења чије извођење ГАС уговорно
поверава другим организаторима;
7. заједно с руководиоцима појединих програма припрема годишњи извештај о
резултатима и извођењу званичних такмичења ГАС-а;
8. предлаже измене и допуне правила и прописа ГАС-а за своју област рада;
9. обавља друге задатке за које је добила овлашћења од скупштине и управног
одбора ГАС.
Члан 11.
На одлуке такмичарско-техничке комисије може се уложити жалба управном одбору
ГАС-а.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗВАНИЧНИХ ТАКМИЧЕЊА ГАС

4.1

КОНКУРСИ
Члан 12.

Јавни конкурси за државна првенства и лигашка такмичења ГАС-а се објављују на
интернет страницама ГАС-а најкасније до 15. фебруара текуће године. Јавним
конкурсом се одређују:
 врста такмичења,
 место и датум, заједно с временом почетка и временским ограничењем
играња на појединој рупи,
 систем такмичења (строке игра, стаблефорд, друго),
 услови који се односе на право учешћа такмичара односно екипе,
 ограничења у вези с бројем учесника,
 рок и начин пријаве,
 котизација и цена играња (греен фее), повраћај трошкова ГАС-а и награде и
признања,






4.2

руководство такмичења:
такмичарска комисија
судија
представник игралишта
други услови за извођење такмичења.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА ГАС – ОПШТИ ДЕО
Члан 13.

Право учешћа на званичним такмичењима ГАС имају чланови клубова у саставу ГАСа који су платили чланарину ГАС-у. У пријави за званична такмичења клуб мора да
наведе тачне податке о такмичарима, који треба да су се слажу с подацима у
играчевим званичним личним документима (име и презиме, датум рођења и ЈМБГ),
као и важећи хендикеп на дан пријаве.
Технички делегат има право да, пре почетка сваког званичног такмичења, провери
идентитет било којег такмичара, и то на основу чланске карте ГАС-а и личних
докумената и може их упоредити с подацима у пријави за такмичење.
Члан 14.
На званичним такмичењима ГАС-а и другим такмичењима, у смислу овог правилника,
није дозвољен наступ оним такмичарима за које је дисциплински орган клуба или
ГАС-а донео правоснажну одлуку о забрани наступања.
Члан 15.
Право учешћа на званичним такмичењима ГАС-а имају држављани републике Србије
који су чланови клубова у саставу ГАС-а или иностраних асоцијација-савеза и
клубова признатих од међународне европске голф асоцијације, ЕГА и страни
држављани, што је детаљно дефинисано у самим пропозицијам такмичења.
4.3

ПРАВО УЧЕШЋА НА ДРЖАВНИМ ПРВЕНСТВИМА И ЛИГАШКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 16.

Управни одбор ГАС-а одређује, на предлог такмичарско-техничке комисије, највиши
могући (дозвољени) хендикеп за наступање на државним првенствима и лигашким
такмичењима. Управни одбор ГАС-а одређује и најнижи и највиши број играча на
појединим званичним такмичењима ГАС-а, као и критеријум за одабир такмичара у
случају превеликог броја пријава. Основни критеријум је бољи хендикеп такмичара.
4.4

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗВАНИЧНИХ ТАКМКИЧЕЊА ГАС (ИГРАЛИШТА)
Члан 17.

Управни одбор ГАС-а најкасније до 15. фебруара објављује јавни конкурс за избор
игралишта за сва званична такмичења ГАС-а у следећој години.
У јавном конкурсу су као основни услови и мерила за избор наведени нарочито цена
играња (греен фее) и попусти за такмичаре, као и уређеност игралишта.

Члан 18.
Свако игралиште које се изабере за организацију званичног такмичења ГАС-а, са
ГАС-ом склапа уговор о организацији. Обавезни саставни део тог уговора је и право
ГАС-а да за време такмичења на игралишту постави рекламе спонзора ГАС-а и
појединог такмичења.
4.5

ИЗВОЂЕЊЕ ЗВАНИЧНОГ ТАКМИЧЕЊА ГАС

4.5.1 Такмичарска комисија
Члан 19.
Такмичарско-техничка комисија асоцијације за свако званично такмичање ГАС-а
одређује такмичарску комисију, коју чине технички делегат ГАС-а, судија и
представник игралишта. У раду комисије, без права одлучивања, може учествовати и
представник играча.
Члан 20.
Такмичарска комисија сноси непосредну одговорност за извођење званичног
такмичења у складу с прописима ГАС-а, овим правилником и расписаним конкурсом.
Такмичарска комисија је задужена нарочито за:
1. преглед односно проверу примерености игралишта за игру,
2. планирање временског тока игре,
3. одређивање услова тренинга за време такмичења,
4. одлучивање о прекиду или отказивању такмичења односно такмичарског
дана,
5. одређивање услова одлучивања у случају изједначених резултата за прво
место,
6. одређивање локалних правила која важе на дан такмичења.
7. одлучивање о дисквалификацији такмичара и екипа,
8. правовремено и тачно израчунавање резултата такмичења,
9. решавање жалби такмичара на израчунавање објављених прелиминарних
резултата,
10. проглашење резултата такмичења, поделу признања и награда,
11. израду записника о такмичењу и његово неодложно достављање ГАС-у,
Члан 21.
За свако званично такмичење се води записник, у којем се наводе подаци о месту и
времену такмичења, такмичарима односно екипама, њиховим резултатима и
потенцијалне примедбе техничког делегата и судије односно руководиоца судија.
Одвојено се морају навести потенцијална кршења правила играња и дисциплински
прекршаји такмичара или других учесника такмичења. Делегат је обавезан да
записник пошаље ГАС-у, по правилу електронском поштом одмах након проглашења
резултата, а иначе поштом најкасније у року од 48 сати након завршеног такмичења.

4.5.2 Понашање такмичара
Члан 22.
Такмичари су дужни да се у току такмичења понашају у складу с правилима и
етиком голфа, а нарочито у односу према другим такмичарима, судији и његовим
помоћницима, као и у односу према другим овлашћеним лицима на игралишту,
организаторима и такмичарској комисији.
У случају кршења поменутих правила, такмичарска комисија може такмичару
забранити даље такмичење, након што саслуша такмичара и свестрано утврди
околности наводног кршења.
Нико сем званичних кедија и капитена екипа, ако су именовани у складу с условима
конкурса за такмичење, нема право да такмичарима даје упутства у вези с техником
играња.
Пратиоци такмичара се на игралишту морају задржавати на одговарајућој
раздаљини, тако да не ометају такмичаре у игри.
4.5.3 Утврђивање резултата такмичења
Члан 23.
Игралиште и такмичарска комисија су дужни да обезбеде утврђивање и
израчунавање резултата такмичења одмах након завршеног играња.
Такмичарска комисија је дужна да листу резултата објави на видљивом месту
(огласној табли) односно да подели билтен с резултатима вођама екипа, који су
дужни да члановима екипе омогуће увид у своје и резултате других такмичара.
Комисија је обавезна да одреди рок, који не сме бити краћи од 30 минута, за
проверу резултата и примање потенцијалних жалби односно примедби на
израчунавање резултата.
Члан 24.
Такмичарска комисија о потенцијалним жалбама одлучује одмах.
Након одлуке о потенцијалним жалбама, такмичарска комисија објављује коначне
резултате такмичења у писаном облику.
Члан 25.
Такмичари и вође екипа могу уложити жалбу на одлуку такмичарске комисије, ако
сматрају да је код утврђивања резултата дошло до грешке.
Жалба се мора уложити одмах након објављивања резултата такмичања и мора се
увести у записник о резултатима такмичења, с прецизним навођењем имена
подносиоца жалбе и садржине жалбе.
Члан 26.
Такмичари и екипе имају право да жалбеној комисији ГАС поднесу жалбу у следећим
случајевима:
1. кршење материјалних правила за играње голфа,
2. неиспуњавање права на играње на званичном такмичењу у складу с
одредбама овог правилника и одредбама других правила ГАС-а и услова
конкурса од стране појединих такмичара или екипе,
3. кршење општих правила о допингу спортских организација, у чијем саставу
се налази ГАС.

Члан 27.
На званичним такмичењима је у току утакмице забрањена конзумација алкохолних
пића.
Младим такмичарима до 18. године старости није дозвољена конзумација дуванских
производа.
На званичним такмичењима је забрањена употреба мобилних телефона.
4.5.4 Финансирање званичних такмичења ГАС-а
Члан 28.
Управни одбор ГАС-а, на предлог такмичарско-техничке комисије, одређује
финансијске услове за учешће на званичним такмичењима ГАС-а у појединој
такмичарској сезони, пре свега висину повраћаја за организационе трошкове
извођења појединих такмичења, стартнину и цену играња (греен фее), као и друге
потенцијалне повраћаје трошкова.
Члан 29.
Руководиоци појединих такмичарских програма су дужни да сваке године, до
15.јануара за следећу такмичарску сезону, припреме извештаје о финансирању
извођења програма у протеклој сезони и предлог финансирања за следећу сезону.
Извештаје и предлоге прво разматра такмичарско-техничка комисија, која потом свој
предлог шаље на разматрање и одлучивање управном одбору ГАС-а.
4.5.5 Обавештавање јавности
Члан 30.
Асоцијација обавештава јавност о својим званичним такмичањима преко своје
интернет странице и средстава јавног информисања пре почетка званичних
такмичења ГАС-а, као и објављивањем резултата такмичења.
4.5.6 Измене у саставу екипе
Члан 31.
Свака екипа односно клуб, који пријаве такмичара на завнично такмичење ГАС-а,
могу унапред одредити највише 3 резервна такмичара.
4.5.7 Важење такмичења
Члан 32.
У случају ванредних временских или других прилика, такмичарска комисија која
води званично такмичење има право да продужи такмичење за један дан или да га
прекине и одреди нови датум за извођење такмичења.

4.5.8 Старосна ограничења
Члан 33.
У смислу одредби овог правилника, за званична такмичења асоцијације и других
организатора важе следећа старосна ограничења:
1. за чланска такмичења, појединачна и екипна, у мушкој и женској
конкуренцији не постоји горња старосна граница, док је доња старосна
граница постављена на 14 година старости напуњених у календарској години,
2. за сениорска такмичења, доња старосна граница за такмичаре износи
најмање 55 година старости напуњених у календарској години, а за
такмичарке најмање 50 година,
3. за МИД аматере, доња старосна граница за такмичаре износи најмање 35
година напуњених у календарској години,и 30 година за такмичарке.
4. за Јуниорски куп је доња старосна граница 10 година и горња 18 година
напуњених у календарској години, за Мини куп је доња граница 5 година и
горња 10 година напуњених у календарској години.
4.5.9 Судије
Члан 34.
На званичним такмичењима ГАС-а обавезно суде судије са међународном лиценцом.
4.5.10 Опрема
Члан 35.
Такмичари имају право и обавезу да на свим званичним такмичењима, која су
организована у складу с одредбама овог правилника, играју с опремом која је
предвиђена правилима Р&А ГЦ Ст. Андреwс и условима конкурса.
4.5.11 Такмичарска сезона
Члан 36.
Према овом правилнику, такмичарска сезона на игралилштима у Србији траје од
15.марта до 01.децембра. текуће године, а ван тог временског оквира само на
основу одлуке такмичарско-техничке комисије ГАС-а.
4.5.12 Међународна првенства Србије
Члан 37.
ГАС може организовати државна и међународна првенства као такмичења на којем
учествују и такмичари из других држава. У таквом случају се одвојено у обзир
узимају резултати на државном и међународном првенству.
Члан 38.
ГАС не преузима одговорност за болести или повреде такмичара до којих дође на
самом такмичењу. Сваки такмичар мора бити осигуран на основу одговарајуће
полисе осигурања од незгоде, која је закључена индивидуално, преко клуба или
ГАС-а.

4.5.13 Посебне одредбе за омладинска такмичења
Члан 39.
За пријаву такмичара до 15 година старости за сва званична такмичења ГАС-а, на
пријави је обавезан потпис бар једног родитеља или званичног старатеља.
Члан 40.
На свим омладинским званичним такмичењима је забрањена употреба голф аутића и
учествовање кедија.
4.5.14 Посебне одредбе за државна првенства и лигашка такмичења
Члан 41.
Државна првенства и лигашка такмичења 1. квалитетног разреда се играју само на
игралиштима са 9 поља за играње.
Члан 42.
Такмичарско-техничка комисија има право да такмичару, који је прекршио обавезу
наступања за државну репрезентацију или другу националну селекцију, забрани
наступање на државном првенству или лигашком такмичењу.
Члан 43.
Председништво ГАС-а има право да на званичним такмичењима ГАС-а ограничи
означавање опреме такмичара и њихове личне опреме рекламним натиписима, ако
је ГАС у вези с рекламним натписима преузео уговорне обавезе према спонзорима.
То првенствено важи за чланове државних репрезентација и националних селекција.
Међусобна права и обавезе у вези с тим се регулишу уговором између ГАС-а и
такмичара – чланова државних репрезентација и националних селекција.
Члан 44.
ГАС има право да за наступање у државним репрезентацијама и националним
селекцијама од такмичара захтева да обави лекарски преглед.
Члан 45.
Управни одбор ГАС-а има право да за наступање у државној репрезентацији или
националној селекцији од такмичара тражи да стекне статус спортисте у складу с
општим прописима.
Члан 46.
Екипа, која из неоснованих разлога одустане од играња у току једног званичног
такмичења Савеза, нема право да у истој такмичарској сезони наступа на другим
званичним такмичењима ГАС-а. Узима се да је екипа одустала од такмичења ако у
истој такмичарској години двапут неоправдано одустане од такмичења или не
учествује на такмичењу на које се пријавила.

Члан 47.
Такмичар односно екипа су дужни да потенцијалне основане разлоге изостанка са
званичног такмичења саопште организатору најкасније 48 сати пре почетка
такмичења, осим ако се ради о вишој сили (болест или незгода такмичара и слично).
Члан 48.
Ако екипа на званичном такмичењу ГАС-а наступи с једним или више такмичара који
немају право наступања, такмичарско-техничка комисија може екипи забранити
даље наступање у такмичарској сезони, а у случају поновног кршења, дисциплинска
комисија ГАС-а може екипу казнити одузимањем резултата са најмање једног
протеклог званичног такмичења.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.

Измене и допуне овог правилника вршиће Управни одбор ГАС-а.
Члан 50.
Тумачење одредби овог правилника спада у надлежност Управног одбора, Одбораза
тренере и Стручно техничке комисије.
Члан 51.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе сви други општи акти које је
донео УО ГАС, а које су за предмет имали регулисање материје која је обухваћена
овим Правилником.
Члан 52.
Правилник ступа на снагу даном доношења.

У Београду,
19.01.2016. године

Председник Управног одбора ГАС-а
Драган Шолак

