
!                                 RAZPISI TURNIRJEV 
2017 

          HOTEL ALPINA     
SERIJA OTROŠKIH TURNIRJEV 2017 

»US KIDS« RAZDALJE PO STAROSTNIH SKUPINAH 
FINALNI TURNIR 

      

Datum 4.) tekmovanja: sobota 21.10. po 10 uri 
Golf igrišče: Golf igrišče Trnovo 

Način igre: seštevna po starostnih skupinah:  
dečki do 7 let   1260 m  9 lukenj ( oranžna ud) 

8 let   1620 m   9 lukenj ( zelena ud.) 
9 let   4196 m  18 lukenj ( rdeča ud.) 
10 let 4196 m  18 lukenj ( rdeča ud.) 

11 let 4670 m  18 lukenj ( rumena ud.) 
12-18 let  4970 m  18 lukenj ( bela ud.) 

deklice do 8 let 1260 m  9 lukenj ( oranžna ud.) 
9 let    1620m  9 lukenj ( zelena ud.) 

10 let  3240 m  18 lukenj ( zelena ud.) 
11 - 18 let    4196 m  18 lukenj ( rdeča ud.) 

         
Starostna skupina se določi glede na trenutno starost igralca. Igralci ostanejo celo leto v starostni 
kategoriji v kateri so nastopili na 1.turnirju. Igralcem, ki igrajo iz rdečih, rumenih in belih udarjališč 
se turnir šteje za spremembo HCP. Igralci si lahko izberejo višjo starostno kategorijo. Določilo za 
igralce, ki ne igrajo za HCP: igralci, ki dosežejo na posamezni luknji 10 udarcev prekinejo z 
igranjem in si na luknji zapišejo rezultat 10. Igralci imajo lahko merilne naprave in caddija.   Točke 
po mestih se delijo kot na tekmah SLO AM  toura GZS.                                                                                                             
Rok prijave do: četrtka 19.10.2017 do 17 ure na recepciji Golf igrišča Trnovo tel: 051-366-690 ali na  
e-mail: info@golftrnovo.com 
Nagrade ( pokali) : 1.in 2. mesto vsaka skupina ( v primeru manj kot 3 igralci v starostni kategoriji 

se kategorije dečki/deklice združijo ali se združijo s starejšimi)  
Prijavnina:  20 eur 18 lukenj in 10 eur 9 lukenj NA DAN V prijavnino je vštet  green fee  in 
prijavnina. 
Dodatne informacije : Aleš Babnik 041-766-440 

SERIJA TURNIRJEV RAUCH V SEZONI 2017: 
1)sobota 22.4., 2)  nedelja  25.6., 3)  sobota ( šolski pokal GZS) in nedelja 30.9 in 1.10. 4) FINALE 
21.10. 

Za končno lestvico RAUCH se štejejo 3 najboljši rezultati. Dvodnevni turnir šteje 50% več.


