
 

Številka: 6713-3/2022-12 

Datum: 11. 10. 2022 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

 

Zadeva: Razpis odprtega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v golfu  

 

 

 

Spoštovani. 

 

Posredujemo vam razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v golfu. Tekmovanje bo potekalo v dveh 

dneh.  

1. Za registrirane bo tekmovanje 20. 10. 2022, na Golf  igrišču Trnovo, ob 13.00. 

2. Za neregistrirane bo tekmovanje 21. 10. 2022, na Mladinskem golf centeru Stanežiče, ob 

13.00 za mlajše in ob 13.30 za starejše učenke in učence. 
 

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si). 

 

Prijave preko spleta so možne od 12. 10. (od 08.00) do 18. 10. 2022 (do 15.00).  
Prijave na dan tekmovanja niso možne. 
 
 
 
1. IZVAJALEC 
 

RACMAN GOLF KLUB,  Ul. Bratov Komel 64b, 1210 Ljubljana  

Matjaž Car 

tel: 040 630 767  
e-pošta: racmangolf@gmail.com 
 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo: 

- za registrirane (člane golf zveze), 20. 10. 2022, na Golf igrišču Trnovo,  

- za neregistrirane, 21. 10. 2022, na Mladinskem golf centeru Stanežiče. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol: 

- pri registriranih, ki so člani Golf zveze Slovenije in imajo pridobljen hendikep, 

- pri neregistriranih vsi, ki niso člani Golf zveze Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

https://www.timingljubljana.si/aslj/tekme.asp
mailto:racmangolf@gmail.com
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4. TEKMOVALNA  DOLOČILA 

 

Tekmovanje poteka po naslednjih določilih: 

Za registrirane: 

- tekmovanje je posamično,  

- igra se po tekmovalnih pogojih in lokalnih pravilih GZS 2022, 

- igra je seštevna, po 11 udarcih  se žogica pobere in  se zapiše 11, 

- učenke igrajo na rdečem udarjališču,  

- učenci igrajo na rumenem udarjališču, 

- učenke in učenci s hendikepom od 0 do 36 igrajo na 18 lukenj, ločeno učenci in ločeno učenke, 

- učenke in učenci s hendikepom od 37 do 54 igrajo na 9 lukenj, skupaj učenci in učenke. 

- v primeru enakega rezultata za prvo mesto v posamezni kategoriji, se do končne odločitve 

igrajo dodatne luknje (»suddendeath«), 

- Pri naslednjih mestih pa v primeru enakega rezultata odloča boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 1 

luknji, oz. žreb. 

Za neregistrirane: 

- tekmovanje je posamično,  

- igra se po tekmovalnih pogojih in lokalnih pravilih GZS 2022, 

- igra je seštevna, po 8 udarcih  se žogica pobere in  se zapiše 8, 

- učenke in učenci igrajo na udarjališču pitch and putt,  

- učenke in učenci igrajo na 9 lukenj, skupaj učenci in učenke. 

- v primeru enakega rezultata za prvo mesto v posamezni kategoriji, se do končne odločitve 

igrajo dodatne luknje (»suddendeath«), 

- Pri naslednjih mestih pa v primeru enakega rezultata odloča boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 1 

luknji, oz. žreb. 
 

5. KATEGORIJE 

 

1. Registrirani: 

- učenke letnik 2008 do 2011 (U14), 

- učenci letnik 2008 do 2011 (U14). 

2. Neregistrirani:  

Starejši  

- učenke in učenci letnik 2008 do 2011 (U14), 

Mlajši   

- učenke in učenci letnik 2012 in mlajše (U10). 

 

5. PRIZNANJA 

 

Na podlagi skupnega seštevka udarcev se podelijo priznanja najboljšim v vseh kategorijah, takoj po 

končanem tekmovanju. 

1. Registrirani: 

- skupina 0 do 36 hcp (18 lukenj) za odprto prvenstvo Ljubljane - 1., 2., in 3. mesto, 

- skupina 0 do 36 hcp (18 lukenj) za prvaka Ljubljane - 1., 2., in 3. mesto, 

tekmovalka/ec je lahko udeležen pri obeh nagradah, 

- skupina 37 – 54 hcp (9 lukenj) učenci in učenke skupaj - 1., 2., in 3. mesto, 

2. Neregistrirani:  

- skupina mlajših učenk in učencev (U10) za odprto prvenstvo Ljubljane - 1., 2., in 3. mesto, 

- skupina mlajših učenk in učencev (U10) za prvaka Ljubljane - 1., 2., in 3. mesto, 

tekmovalka/ec je lahko udeležen pri obeh nagradah, 

- skupina (U14) učenci in učenke skupaj - 1., 2., in 3. mesto, 
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6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Izvajalec zagotovi objekt in vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Tekmovanje bo vodila tekmovalna komisija: Marko Šporar, David Žagar, Matjaž Car in Gorazd Kogoj. 

 
Turnir šteje za hendikep. 
 
 
 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Strokovni sodelavec II 

rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562 

      

 

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

 

Marko Kolenc 

Sekretar – vodja oddelka  
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