
»AFTER JOB 9« 
POWERED BY KRIPTOVALUTE.SI  

( TORKOVI DRUŽABNI HCP TURNIRJI )  
 

TERMIN: torek, 17. oktober  po 14.00 uri na igrišču Trnovo 

 V primeru slabega vremena se turnir prestavi na četrtek, 19.10.. 

   

NAČIN IGRE:  Stableford, 9. lukenj 

ŠTARTNE OZNAKE:  rumene (moški), rdeče (ženske) 

 

PRAVILA IGRE:  tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili Golfa in Amaterskega statusa odobrenimi s 

strani R&A Rules Limited, lokalnimi pravili, ki so v skladu s pravili golfa in odobreni s 

strani tekmovalne komisije ter pravili EGA Handicap Systema 2016-2019. V primeru 

enakega rezultata v bruto skupini odloča Sudden death na 1. luknji.  

Igralcem s HCP nad 4,4 se upošteva turnir za spremembo HCP. 

PRAVICA NASTOPA:  člani priznanega golf kluba z HCP do 54,0  

PRIJAVE: dan pred turnirjem  do 12. ure na recepciji igrišča Trnovo (gsm: 051 366 690) 

 

IGRALNINA:  20 EUR  (imetniki Slovenske letne karte plačajo 5eur za green fee)   

ŠTARTNINA:  20 EUR ( »welcome drink«, degustacija vina, PIKNIK, nagrade) 

 24,5 EUR ( »welcome drink«, degustacija vina, žeton za vadbišče, PIKNIK, nagrade ) 

  

ŠTARTNA LISTA: štartna lista bo objavljena dan pred turnirjem popoldne po 15. uri na 

www.golfportal.info in informacije na recepciji igrišča (gsm: 051 366 690).  

 

NAGRADE: BRUTO ZMAGOVALEC, 1. BRUTO #MANAGER# M, Ž    

 1. NETO SKUPINA A, B, C 

 najbližje zastavici na 4. luknji, najdaljši udarec na 8. luknji. 

 Po končanem turnirju sledi PIKNIK in podelitev nagrad.  

Nagrade, ki so navedene spodaj se podelijo samo prisotnim na razglasitvi rezultatov. 

 
nagrade Kriptovalute.si, nagrade Vinske kleti Goriška brda, nagrada VOLVO,  
nagrada Harmonija ( www.harmonija.eu ), nagrada Maserka Tome ( www.tome.eu ), nagrade golf Moravci, golf Olimje…   

 

BRUTO rezultat leta 2017 M, Ž: gratis driving 2018/ golf Trnovo, weeekend paket, golf regeneracija Harmonija 

 

NETO SKUPNO v letu 2017 ( upošteva se hcp do 24,0; najboljših 7 turnirjev ):  

1.mesto golf destinacija www.par3.si ,  
1.,.2. in 3. mesto nagrada Hotel Alpina v Kranjski gori: dnevna smučarska karta v Kranjski Gori 

 

1. NETO SKUPNO JUNIOR v letu 2017 ( upošteva se hcp do 24,0, najboljših 7 turnirjev, Juniorji so udeleženi v 

slednji skupini za neto skupne nagrade ): nagrada Vodno mesto Atlantis 

 

NETO najboljša 2 rezultata M, Ž v letu 2017: weekend z golfom v Olimju    

 

TEKM. KOMISIJA:  Marko Šporar, Aleš Babnik, Gregor Vehovec  

PRAVICA DO  

SPREMEMB:  Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev razpisa 

tekmovanja, določi nove štartne čase ter določi ustrezne dodatne nagrade pred vsakim 

razpisanim posameznim  turnirjem glede na udeležbo.   

1., 2.  NETO skupine A, B, C se podeli v primeru udeležbe nad 40 igralcev.   

Turnir se lahko ne izvede v primeru neprimernih pogojev za igranje za HCP. 

http://www.golfportal.info/
http://www.kriptovalute.si/
http://www.harmonija.eu/
http://www.tome.eu/
http://www.par3.si/

