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BULDOG BAR BURGER 
TEXAS SCRAMBLE 

TERMIN: sobota, 17. november po 10.30 uri na igrišču Trnovo 
  
NAČIN IGRE:  Texas scramble v paru, 18 lukenj, turnir ne velja za HCP  
  
PRAVILA IGRE:  Texas scramble, turnir ne šteje za spremembo HCP.  Maksimalni hcp 36. Igralci z višjim hcp se 

turnirja lahko udeležijo, vendar bodo igrali s hcp 36. Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili 
golfa in s pravili Amaterskega Statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited & USGA, 
lokalnimi pravili (golf igrišča kjer tekmovanje poteka), ki so v skladu s Pravili golfa in so 
odobrena s strani tekmovalne komisije, ter so v skladu s pravili EGA Handicap System-a 2016 – 
2019. V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2, oziroma 
zadnji luknji, če enakost med rezultati še vedno obstaja, potem se upošteva boljši rezultat na 
prvih 9, 6, 3, 2 oziroma 9. luknji. 

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

PRIJAVE: dan pred turnirjem na recepciji igrišča Trnovo (gsm: 051 366 690) 

IGRALNINA:  25 EUR 
ŠTARTNINA:  20 EUR ( vključuje žeton za vadbišče, pogostitev v Buldog bar in degustacijo vina ) 
  
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: 1.  BRUTO  
 1., 2. ,3. NETO 

najbližje zastavici na 4. in 13. luknji,  
najbližje črti na na 8. in 17. luknji 

  
 Po končanem turnirju sledi pogostitev v Buldog bar z degustacijo vina, podelitev nagrad.   

Nagrade se podelijo samo prisotnim na razglasitvi rezultatov. 

nagrade vina ( VINSKA KLET GORIŠKA BRDA ), nagrada Gebruder weiss, nagrade SUMMIT LEASING, nagrade Hiša 
masaž terpaij vadb TO_ME ( www.tome.eu ), nagrada golf Moravci, golf Olimje … 
  
TEKM. KOMISIJA:  Aleš Babnik,  Marko Šporar, 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.  
V primeru udeležbe nad 24 igralcev se podelijo nagrade ( 1.,2, 3.neto ). 

http://www.golfportal.info
http://www.tome.eu
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