
       
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Termin:   Štafeta štarta v soboto, 25.5.2019 okoli 10h 
 

Igrišče:   Golf Igrišče Trnovo 
 

Pravica do nastopa: Člani priznanega golf kluba z veljavnim članstvom za leto 2019 s HCP do 54 -z vabilom! 

Oblačila: pionirska ruta/kapa, bela majčka, modre/črne hlače oz. krilo, bele dokolenke 

 

Način igre:   Stableford, 18 igralnih polj, turnir VELJA za spremembo HCP  
 

Štartne oznake:  moški - rumene, ženske - rdeče  
 

Skupine:   A (HCP - 13,7)  B (13,8 - 19,4) C (19,5 –28,4)  D (28,5 – 54,0) 
 

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 igriščaTrnovo, 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 kolikor s pravili o enakem rezultatu v pripetem razpisu za tekmovanje ni drugače določeno, 
se v primeru enakega rezultata upošteva boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2, oziroma zadnji luknji. 
Če enakost med rezultati še vedno obstaja, potem o zmagovalcu odloča žreb. 

 

Nagrade:   BRUTO:   1. mesto moški in ženske  
NETO:    1., 2. in 3. mesto skupina A, B, C in D 
NAJBLIŽJE ZASTAVICI: na 6. luknji mladinci in na 4. luknji mladinke – oba kroga  

NAJDALJŠI UDAREC:  na 9. luknji mladinci in na 8. luknji mladinke – oba kroga  

 

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo po končanem tekmovanju. 
Udeleženci, ki na turnirju sodelujejo prvič, prejmejo pionirsko ruto in kapo.  
Po turnirju zabava z DJ-em 

 

Prijavnina:   igralnina 30€,  štartnina 30€ (vključuje malico in mega balkansko roštiljado) 

»Sindikalne« cene izbranih pijač!  
 

Pravica sprememb: Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev iz razpisa.  
 

PRIJAVE:  Najpozneje do petka, 24.5.19 do 12.00 ure osebno na recepciji Golf igrišča 

Trnovo,  telefonsko na: 051-366-690 ali na e-mail: recepcija@golftrnovo.si.  
Število mest je omejeno, zato s prijavo ne odlašajte!  
Štartna lista bo objavljena na golfportal.si en dan pred turnirjem do 17.ure. 
 

VABLJENI VSI,  KI SE NOSTALGIČNO SPOMINJAMO STARIH 

DOBRIH ČASOV IN SE RADI DRUŽIMO!  
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