
RAZPIS – NAVTIČNI HCP GOLF TURNIR
TERMIN: torek, 24. april ob 14.00 uri na igrišču Trnovo Ljubljana
  V primeru slabega vremena je rezervni termin četrtek, 26. april. 

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 igriščaTrnovo (gsm: 051 366 690) oz. do zapol-

nitve prostih mest. Število tekmovalcev je omejeno na 200.

IGRALNINA:   20 EUR (imetniki Slovenske letne karte plačajo 5 EUR za green fee) 
ŠTARTNINA:   20 EUR (wellcome drink, degustacijska pijača, PIKNIK, nagrade, zabava z dj-jem)
 
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., 2., 3. BRUTO,  1. BRUTO Ž 
 1. BRUTO MANAGER M, Ž (dodatna nagrada) 
  1., 2., 3. NETO SKUPINA A, B, C (se podeli v primeru udeležbe nad 50 igralcev). 
   Nagrada HOLE IN ONE na 4. luknji za vsak zadetek
  Najbližje zastavici na 4. luknji, najdaljši udarec moški in ženske na 9. luknji. 

 Podeljene ali izžrebane bodo dodatne nagrade za vse razpisane kategorije s strani BYC in AFTER JOB 9 pokrovi-
teljev. Podeljena bo tudi POSEBNA NAGRADA naključno izžrebanemu, ki bo imel pri sebi izpit za vaditelja čolna 
(navedite ob prijavi). Vse nagrade se podelijo samo prisotnim na razglasitvi rezultatov.

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

PRAVICA DO SPREMEMB: Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev razpi-
sa tekmovanja, določi nove štartne čase



TERMIN: torek, 24. april po 16.00 uri na igrišču Trnovo
 V primeru slabega vremena je rezervni termin četrtek, 26. april. 

NAČIN IGRE: predstavitev golfa in igra na zelenici 9 lukenj (tekmovanje v Puttanju )

PRAVILA IGRE:  igralcem bomo predstavili opremo za golf in osnovna pravila (igra z železi, bližanje na 
zelenici,...). Vsak igralec se bo pomeril v tekmovanju na devetih luknjah na zelenici pred 
recepcijo in gostinskim objektom. V primeru enakega rezultata seštevnega rezultata 
odloča medsebojni dvoboj na treh dodatnih luknjah na zelenici.

PRAVICA NASTOPA:   pravico nastopa imajo vsi, ki nimajo opravljenega izpita za golf. Pričakujemo prijave lju-
biteljev navitike in navtičnega turizma, partnerjev,  pokroviteljev, članov BURIN YACHT-
ING CLUB-a in ostalih članov jadralnih klubov brez dosedanje prakse v tovrstnem športu. 
Pričakujemo veliko smeha in zabave.

PRIJAVE:   najkasneje dan pred razpisanim terminom do 12. ure na BURIN YACHTING CLUB, gsm: 
041 643 033, e-pošta: david@burin.si

PRIJAVNINA:  15 EUR na osebo (vključuje 60 žogic na vadbišču na dan turnirja, šola golfa, tekmovanje 
v Puttanju, piknik, wellcome drink, degustacijsko pijačo in zabavo z DJ -jem) in s plači-
lom najkasneje dan pred turnirjem do 12. ure na:

 TRR IBAN SI56 0317 1100 0882 585 (SKB d.d.) / SWIFT: SKBASI2X 
  ŠPORTNO DRUŠTVO BURIN, ROJČEVA ULICA 26, 1000 LJUBLJANA
  Za pozne prijave na dan turnirja plačilo 20 Eur na osebo (samo v gotovini) boste izvedli                                         

ob prihodu na recepciji golf Trnovo. Število udeležencev SHOW turnirja je omejeno zato 
si pravočasno zagotovite prijavo.

NAGRADE:  1., 2., 3. mesto in 1. mesto Ž

POSEBNA NAGRADA bo podeljena naključno izžrebanemu, ki bo imel pri sebi izpit za vaditelja čolna (navedite 
ob prijavi). Po končanem turnirju sledi pogostitev in zabava ob DJ party ritmih. Nagrade se podelijo samo prisot-
nim na razglasitvi rezultatov.

TEKM. KOMISIJA:  David Hawlina, Darko Cecelja, Gregor Vehovec 
Organizator: Golf Trnovo in Burin Yachting Club 
  *organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev razpisa tekmovanja 

SHOW TURNIR ZA VSE LJUBITELJE NAVTIKE


