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SLOVENSKO DRŽAVNO PRVENSTVO  
ZA MID AMATERJE 2020 

RAZPIS 
 
 
Naziv tekmovanja: Slovensko državno prvenstvo za Mid amaterje 2020 

    

Datum: 4.  (trening krog), 5., 6., 7.  junij 2020 

    

Kraj tekmovanja: Golf igrišče Otočec 

  

Tekmovalni pogoji: A) Število krogov  

  
 
54 lukenj (3 krogi) 

  petek, 5. junij, 1.krog,  18 lukenj 

  sobota, 6. junij, 2. krog,  18 lukenj 

  nedelja, 7. junij,  3. krog, 18 lukenj 

  
 
B) Pravila 

   
Prvenstvo se bo igralo v skladu s:  

 Pravili golfa 2019, ki so odobrena s strani R&A in USGA,  
 Pravili svetovnega hendikep sistema 2020, 
 Tekmovalnimi pogoji in lokalnimi pravila GZS za leto 2020 
 Dodatnimi lokalnimi pravili golf igrišča Otočec, ki so odobrena s 

strani GZS 
 

  C) Enak rezultat 

  

 
V primeru enakega rezultata za prvo mesto se do odločitve o zmagovalcu 
igrajo dodatne luknje “sudden death”. V primeru enakih rezultatov za 
ostala mesta , se upošteva rezultate na zadnjih 36 luknjah. V kolikor 
enakost še ostaja, se o mestih odloči glede na rezultate na zadnjih 18, 9,6,3 
luknjah ali zadnji luknji v tem vrstnem redu. 

 
 
D) Tekmovalna komisija 

 

 
Tekmovalna komisija bo določena s strani GZS. 
Tekmovalna komisija si pridržuje pravico do spremembe razpisanih 
pogojev tekmovanja v kolikor se pojavijo objektivne okoliščine. 
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E) Določila in priporočila  COVID19 

 

 
 V veljavi so vsa priporočila in navodila NIJZ. 
 Tekmovalna komisija GZS bo glede na stanje v zvezi z pandemijo in 

ukrepi in določili Ministrstva za zdravje izdala natančna navodila za 
tekmovalce 3 dni pred prvim dnem tekmovanja. 

  

Pravica do prijave: 
Prijavijo se lahko vsi amaterski igralci, moški, ki so na prvi dan tekmovanja, 
že stari 30 ali več let in imajo veljavno Golf licenco GZS za leto 2020 ter so 
državljani Republike Slovenije. 

    

Omejitev HI: Omejitev Hendikep indeksa (HI) je: 26,4 

Kategorije: 
»A« kategorija do hendikep indeksa 11,4 na prvi dan tekmovanja 

 Seštevna igra – bela  udarjališča 
 

  
»B« kategorija od 11,5 do 26,4 hendikep indeksa na prvi dan tekmovanja  

 Stableford bruto igra - rumena udarjališča 
 

 Priznanja: Zmagovalci bodo prejeli priznanja Golf zveze Slovenije do tretjega mesta v 
kategorijah »A«  in »B«. 
 
Zmagovalec v kategoriji »A« pridobi naziv Mid amaterskega državnega 
prvaka Slovenije za leto 2020. 

 

  
**V kolikor v kategoriji ni prijavljeno 6 tekmovalcev priznanja ne bodo 
podeljena in prvenstvo ne velja za naziv državnega prvaka. 

 Prijave: Sprejemamo samo prijave na uradnih prijavnicah, v celoti izpolnjene. 

  
.Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati na Golf zvezo Slovenije do torka 
2. junija 2020 najkasneje do 12:00 po e-pošti (championships@golfzveza-
slovenije.si)  ali po faksu (01 430 3201).  

  Prijavnina: 

   za igralce brez letnih kart na Igrišču za golf Otočec: 160,00 EUR 

   za imetnike letne karte na golf igrišču Otočec: 50,00 EUR 

    

  Prijavnina za tekmovalce vključuje:  

   igralne karte (trening in turnir); startnino 

   3 x kosilo po odigranem krogu 
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Tekmovalce naprošamo, da omenjene zneske poravnajo ob svojem prihodu 
na recepciji igrišča, še pred začetkom tekmovanja. Velja tudi za 
spremljevalce. V kolikor tekmovalec prijavnine ne bo poravnal, bo 
o0dstranjen s startne liste.  

    

Štartni časi za trening: Štartni časi za trening krog – igralci rezervirajo sami na recepciji igrišča. 

    

  Golf igrišče Otočec 

  Tel.: +386 41 30 44 44 

  e-pošta: golf.otocec@terme-krka.si  

    

Registracija: 
Vsi igralci se morajo na recepciji igrišča Otočec registrirati dan pred 
tekmovanjem do 3:00 ure popoldan.   

  
Igralec, ki se ne registriral do določenega datuma in ure, bo umaknjen s 
štartne liste tekmovanja. Če se igralec ne uspe registrirati osebno, lahko to 
stori preko nekoga drugega ali preko e-pošte oziroma faxa 

    

Program: Četrtek          4. junij 2020 

                          Prihod, registracija 

                          08.30– 15.00   Prosti časi za trening krog 

    

  Petek            5. junij 2020 

                          08.00                1. krog, 18 lukenj  

                           Kosilo po tekmovanju od 13:00 naprej 

                                                     

  Sobota           6. junij 2020 

                          08.00                2. krog, 18 lukenj  

                          Kosilo po tekmovanju od 13:00 naprej 

    

  Nedelja         7. junij 2020 

                         08:00                 3. krog, 18 lukenj  

                         Kosilo po tekmovanju od 13:00 naprej 

                         16.00                 Podelitev nagrad in zaključek tekmovanja 

 


