
!                                 RAZPISI TURNIRJEV 
2017 

!  
ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO GK 

TRNOVO 2017: 
 9 LUKENJ IN 18 LUKENJ 

TERMIN: sobota 21.10.2017 po 10.00  uri na igrišču Trnovo 

NAČIN IGRE:  stableford, 9 LUKENJ IN 18 LUKENJ – 2 TURNIRJA- igralci si sami izberejo turnir 
in kategorijo ( senior ali član, otroci lahko nastopijo v višji starostni kategoriji ali med amaterji, otroci imajo 
istočasno finale Hotel Alpina otroških turnirjev in šteje rezultat za oba turnirja) 

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. V primeru enakega 
rezultata v bruto skupini odloča Sudden death na 1. luknji.  

PRAVICA NASTOPA:  vsi igralci golfa  

PRIJAVE: do četrtka, 19.10. do 17. ure na recepciji igrišča Trnovo (gsm: 051 366 
690). 

IGRALNINA:  0  EUR, nečlani plačajo GF po ceniku, SLK 5 eur 
ŠTARTNINA: 12  EUR (vključuje vadbišče in pogostitev ) 
ŠTARTNA LISTA: štartna lista bo objavljena dan pred turnirjem popoldne po 18. uri na 

www.golfportal.info in informacije na recepciji igrišča (gsm: 051 366 690).  

NAGRADE: 1,2,3 BRUTO – ločeno 18 lukenj in 9 lukenj  
 1,2,3 NETO – ločeno 18 lukenj, 9 lukenj  

1 bruto ženske 18 lukenj in 9 lukenj, 1 bruto mladinci/ ke do 10, 12, 18 let na 18 
lukenj , 1 otroci 9 lukenj, 1 mesto seniorji in seniorke 18 lukenj in 9 lukenj.  

  
TEKM. KOMISIJA:  Anže Sonnenwald, Aleš Babnik, 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. V primeru premajhnega števila 
udeležencev v posamezni kategoriji se turnir ne izvede v tej kategoriji.  

http://www.golfportal.info

