
KDAJ: sobota, 14. 10. 2017, ob 10. uri

KJE: na igrišču za golf Trnovo Ljubljana

NAČIN IGRE: stableford, 18 lukenj, velja za handicap

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

PRAVILA IGRE: Tekmovanje bo temeljilo na golf pravilih, pravilih iz Amaterskega statusa, odobrenimi s strani 
R & A Rules Limited & USGA, in na pravilih Golf kluba Trnovo, ki so v skladu z golf pravili in EGA 
Handicap System 2016-2019 ter jih je odobrila tekmovalna komisija. V primeru enakega rezulta-
ta se upošteva boljši na zadnjih 9, 6, 3, 2 oziroma zadnji luknji. Če sta tekmovalca še vedno izen-
ačena, o zmagovalcu odloča žreb.

PRAVICA NASTOPA: Igralci(-ke) z urejenim statusom članstva v priznanem GK s strani EGA.

PRIJAVE: Sprejemamo do petka, 13. 10. 2017, do 17. ure na recepciji igrišča Trnovo, na telefonski številki 
051 366 690 ali elektronskem naslovu info@golftrnovo.com.

IGRALNINA: 50 € (vključuje žeton za driving in pogostitev), za imetnike letnih kart 20 €, imetniki SLK pa 25 €

ŠTARTNA LISTA: Štartna lista bo objavljena dan pred turnirjem po 18. uri na www.golfportal.info, informacije pa 
boste lahko dobili tudi na recepciji igrišča ali na telefonski številki 051 366 690. 

NAGRADE: 1., 2., 3. mesto bruto moški, 

1., 2., 3. mesto bruto ženske, 

1. mesto bruto mladinci

1., 2., 3. mesto neto 

najbližje zastavici  – 4. luknja

najdaljši udarec ženske – 8. luknja, najdaljši udarec moški – 9. luknja

PPo končanem turnirju sledi večerja, razglasitev rezultatov in žrebanje. Nagrade se podelijo samo 
prisotnim na razglasitvi rezultatov.

TEKM. KOMISIJA: Anže Sonnenwald, Kristijan Flegar, Samo Sonnenwald

SODNIK: Marko Šporar

PRAVICA DO SPREMEMB: Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev razpisa tekmova-
nja, določi nove štartne čase ter ustrezne dodatne nagrade pred vsakim razpisanim posameznim 
turnirjem glede na udeležbo. Minimalno število udeležencev je 16.

6. TURNIR GK TRNOVO

SUPERNOVA OPEN

IZ SERIJE 8 TURNIRJEV


