Nova pravila v golfu v letu 2019
Vse je pripravljeno: v letu 2019 bomo uporabljali nova pravila v golfu. V GK Lipica imamo srečo, da je član kluba tudi Stojan Štolfa, sodnik golfa z licenco R&A in hkrati predsednik Komisije za pravila golfa
pri Golf zvezi Slovenije (GZS). Smo verjetno prvi klub v Sloveniji, ki
je svojim članom omogočil seznanjanje z moderniziranimi pravili.
Obeta se nam hitrejša igra s kar nekaj poenostavitvami. Golf ohranja tradicionalne značilnosti, med katerimi je tudi ta, da si je vsakdo
med igro tudi ‘sodnik’. Tega v drugih športih ne poznajo. Vsakdo zase
mora poskrbeti, da pozna pravila igre in etiko igranja (etiketo). Igranje na turnirjih je smiselno le tedaj, ko vsi udeleženci igramo golf v
skladu z veljavnimi pravili in ne dopuščamo soigralcem, da jih kršijo.
V soboto 24. novembra in v nedeljo 25. novembra nam je Stojan na
zanimiv in izčrpen način, s številnimi ponazoritvami in humornimi
vložki, predstavil novosti. Sobotnega ‘tečaja’ v slovenskem jeziku se
nas je udeležilo 16 članov, nedeljskega tečaja, ki ga je Stojan pripravil v italijanščini, pa kar 24 članov. Poleg spoznavanja novosti v
pravilih smo imeli možnost obnavljanja že znanih in nespremenjenih postopkov v igri. Aplavz in zahvale predavatelju ob zaključku
obeh tečajev je bilo mogoče razumeti tudi na način, da smo v klubu
pridobili na svojo stran 40 novih ‘ambasadorjev’ igranja golfa po
novih, moderniziranih pravilih.
GZS pripravlja tudi prevod Priročnika za igralce (Player’s Edition of
the Rules of Golf ), ki ga bomo v novi sezoni prejeli vsi registrirani
igralci v Sloveniji s plačano članarino.
Vse o novih pravilih nam je dosegljivo tudi na spletu:
https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
Na svoj pametni telefon si lahko naložimo brezplačno aplikacijo
R&A o novih pravilih.
Kratka (neuradna) predstavitev novosti v golfu nam je dosegljiva
tudi na YouTubu https://www.youtube.com/watch?v=chPOtfLUHC0
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