PRVENSTVO GOLF KLUBA ZLATI GRIČ
Golf igrišče Zlati grič, 16. junij 2018

DATUM IN ČAS

SOBOTA, 16. junij 2018
Postopen start na 1. luknji, ob 9.00

NAČIN IGRE

STABLEFORD, 18. igralnih polj

PRIJAVE

Do ČETRTKA, 14. junija 2018 do 12. ure, v recepciji igrišča na tel.:
03 7580 362, GSM: 041 780 405, e‐mail: golf@zlati‐gric.si
Čas prijave je tudi hkrati čas odjave.
Štartni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem po 13. uri. Štartna lista bo sestavljena
po hcp, začnejo najnižji hcp.

IGRALNINA

* 26,00 €
* imetniki LK brez turnirjev 10,00€ doplačila
* imetniki LK pon. ‐ pet. 50% popust na GF ‐ 17,50€

ŠTARTNINA

Startnino in pogostitev po končanem turnirju plača GK Zlati grič.

NAGRADE

Absolutna kategorija:
Prvak kluba za leto 2018 ‐ absolutno bruto
Prvakinja kluba za leto 2018 ‐ absolutno bruto
Prvaki po kategorijah:
Klubska prvakinja ‐ Članice – 1. mesto ‐ bruto
Klubski prvak ‐ Člani – 1. mesto ‐ bruto
Klubska prvakinja ‐ Seniorke (nad 50 let) – 1. mesto ‐ bruto
Klubski prvak ‐ Seniorji (nad 50 let) – 1. mesto ‐ bruto
Klubski prvak ‐ Mladinci (do 18 let) – 1. mesto – bruto
1., 2., 3. mesto neto v vsaki hcp skupini: A, B in C
V kategoriji oz. skupini morajo biti najmanj 3 igralke oz. igralci, sicer se skupine
združijo, da je temu pogoju zadoščeno.
Udarec najbližje zastavici (9. in 18. luknja), ločeno za moške in ženske
Najdaljši udarec (5. in 14. luknja), ločeno za moške in ženske
Absolutni prvak in absolutna prvakinja kluba bosta postala igralec in igralka, ki
bosta imela najboljši bruto rezultat.

PRAVICA NASTOPA Članice in člani golf kluba Zlati grič z urejenim članstvom za leto 2018
STARTNE OZNAKE

Ženske: rdeče, moški: rumene.

PRAVILA IGRE

Igra se v skladu z aktualnimi pravili in določbami amaterskega statusa R&A, pravili
EGA HCP sistema, pravilniki GZS in lokalnimi pravili. V primeru enakega rezultata za
prvaka kluba v vseh kategorijah ter v absolutni kategoriji o zmagovalcu oziroma
prvaku odloča dodatna igra ‐ »sudden death« po izboru tekmovalne komisije. V
primeru enakega rezultata za ostala mesta v vsaki kategoriji se upošteva boljši
rezultat na zadnjih 9‐ih, 6, 3, 2, oz. zadnji luknji. V kolikor je rezultat še vedno enak o
uvrstitvi odloča žreb.

TEKMOVALNA
KOMISIJA

Stane Rajh, Šribar Jani, Brigita Fučik
Tekmovalna komisija ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni razpis
tekmovanja, določi nove štartne čase in razpiše dodatna lokalna pravila. V primeru
premajhnega števila prijav ali neprimernega vremena se lahko turnir prestavi ali
odpove. Odločitve tekmovalne komisije so dokončne.

PRITOŽBE:

Tekmovalni komisiji, do 15 minut po objavi rezultatov.

Na igrišču upoštevajte golfsko etiketo, igrajte v času, ki bo primeren situaciji na igrišču (ne zavlačujte igre,
niti ne pritiskajte na skupino pred vami), bodite pošteni, upoštevajte golfska pravila, bodite prijazni in
strpni do ostalih igralcev.
Uporaba mobilnih telefonov je prepovedana, uporaba avtomobila in merilne naprave za dolžino je na
turnirju dovoljena.

