RAZPISI TURNIRJEV 2020

MEDKLUBSKO SREČANJE
TRNOVO - BOVEC

TERMIN:

27.9. v NEDELJO ob 10.00 na igrišču za golf Trnovo, Ljubljana

NAČIN IGRE:

STABLEFORD, 18 lukenj, turnir velja za handicap

ŠTARTNE OZNAKE:

rumene (moški), rdeče (ženske)

PRAVILA IGRE:

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 o zmagovalcu odloča žreb..

PRAVICA NASTOPA:

igralci(-ke), z urejenim statusom članstva v priznanem GK s strani EGA.

PRIJAVE:

Na recepciji igrišča Trnovo do petka 25.9. do 14.00 ure (gsm: 051 366 690) ali po e-mailu :
recepcija@golftrnovo.si. Maximalno 40 igralcev.

PRIJAVNINA::

45€ (v ključuje igralnino, štartnino in pogostitev po končanem turnirju), imetniki letnih kart: 15€

ŠTARTNA LISTA:

Štartna lista bo objavljena dan pred turnirjem popoldne po 18. uri na www.golfportal.si in na recepciji
igrišča (gsm: 051 366 690).

NAGRADE:

1. mesto BRUTO DAME (vsaj 5 rezultatov), 1.mesto BRUTO GOSPODJE,
1. mesto neto,
najbližje zastavici 4.luknja,
najdaljši udarec 8.luknja ženske
najdaljši udarec 9. luknja moški
EKIPNO: Prehodni pokal
Sistem ekipnega točkovanja: za obračun se vzame 5 najboljših neto in 5 najboljših bruto rezultatov
posameznega kluba. Ekipa oz.klub z več točkami je zmagovalec. (minimalno vsaj 10 igralcev iz vsakega
kluba)
Po končanem turnirju sledi PIKNIK, podelitev nagrad. Nagrade se podelijo samo prisotnim na razglasitvi
rezultatov

TEKM. KOMISIJA:

Marko Šporar, Anže Sonnenwald, Aleš Babnik

SODNIK:

Marko Šporar

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.

