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RAZPIS POKALNEGA KLUBSKEGA TEKMOVANJA 2022 

za Mid amaterje in Seniorje 
 
 

1. NAMEN IN SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA 
 

1.1. Tekmovalna komisija in strokovni svet GZS sta sprejela odločitev, da se reorganizira 
dosedanje Seniorsko in Mid amatersko pokalno tekmovanje za leto 2022. Namen 
sprememb je povečanje števila tekmovalcev na posameznem krogu tekmovanja in večja 
prepoznavnost in pomen golf klubov, ter lažja organizacija in izvedba tekmovanj na 
višjem nivoju. 

 
1.2.  S spremembo se NE ukinjata dosedanji kategoriji (Seniorji, Mid am), uvaja se samo 

dodatna generalna razvrstitev za klube in posameznike. Tekmovanje bo potekalo v 
naslednjih kategorijah: 

 
 Generalno ekipno klubsko in posamezno (rezultati ne glede na kategorijo); 
 Mid am ekipno in posamezno; 
 Seniorji ekipno in posamezno, ter Super seniorji neto (samo prvo mesto) 

  
1.3.  Na tekmovanju lahko sodelujejo vsi golf klubi člani GZS - posledično njihovi člani, ki bodo 

izpolnili sledeči pogoj: 
 
Golf klub mora svojo udeležbo prijaviti na uradni prijavnici (priloga 1) in poravnati 
prijavnino v višini 300 EUR (DDV vključen v navedeno ceno) pred začetkom 
tekmovanja, to je do 24.3.2022.  

 
Dosedanja posamezna prijavnina za ekipe seniorjev in Mid am se ukinja in je enotna 
za golf klube, ki se prijavijo v tekmovanje. 

 
1.4.  Posameznik, ki je član kluba, ki ni prijavljen na pokalno tekmovanje, nima pravice 

nastopa - udeležbe na tem tekmovanju. 
  

1.5.  Za klub lahko tekmujejo samo člani, ki imajo A – primarni status v klubu. V kolikor bo za 
klub nastopal član, ki ima B članstvo v tem klubu, mora klub pred pričetkom prvega kroga 
tekmovanja 31.03.2022 to sporočiti pisno, na posebnem obrazcu (priloga 2) na GZS. V 
nasprotnem primeru tekmovalec ne bo uvrščen na startno listo. 

   
1.6.  Prijavljen golf klub tekmuje v generalni razvrstitvi in razvrstitvi Mid am in Seniorji. Prav 

tako vsi člani kluba tekmujejo za posamezne uvrstitve v generalni in posamični razvrstitvi 
Mid am in Seniorji. 

  
1.7.  Starostne omejitve: 

  
Mid amaterji, ki so v letu 2022 dopolnili ali bodo dopolnili 25 let (letnik 1997).  
Za kategorijo Mid am se bodo upoštevali rezultati posameznikov od letnika 1973 do 
letnika  1997. 
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Za kategorijo Seniorji se bodo upoštevali vsi rezultati posameznikov nad 50 let od 
letnika 1972 in starejši. 
 
Enaka starostna omejitev velja za vse ekipne rezultate za navedeni kategoriji. 
  

1.8.  Izvedeno bo 7 krogov tekmovanja, za končno razvrstitev šteje 5 najboljših rezultatov 
posameznika in golf kluba – ekipa, ki so jih dosegli na posameznem krogu Pokalnega 
tekmovanja. 

  
1.9.  Za točkovanje v razvrstitvi golf kluba – ekipa štejejo rezultati najmanj dveh in največ 

štirih igralcev, članov prijavljenega kluba. 
  
1.9.1. V Pokalno tekmovanje golf klubov je vključen tudi osmi (8.) – dvodnevni krog 

tekmovanja, ki bo odigran v formatu Match play med prvimi osmimi (8) ekipami 
(klubi) v generalni razvrstitvi.  
 
Tekmovanje bo potekalo po sistemu 2 x single in 2 para fourball/best ball (skupaj 
torej 6 igralcev vsakega kluba). 

 
2. SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI 

 
i. Glej:  Splošni pogoji tekmovanj 2022 

 
ii. Glej: Lokalna pravila GZS 2022 

 
iii. Rumena udarjališča  

 
iv. Posamezno tekmovanje velja za spremembo HI ob upoštevanju HI igralca 

 
v. Vsaka klubska ekipa mora določiti kapetana, ki bo koordinator ekipe in povezava med 

GZS, vodstvom tekmovanja  in klubom, ki ga predstavlja.  
 

3. KATEGORIJE 
 

A) GENERALNO: 
 

i. Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultat klubske ekipe (ekipa je mešana – 
Seniorji in Mid amaterji skupaj). 
 

ii. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultat klubske ekipe (ekipa je mešana – 
Seniorji in Mid amaterji skupaj). 

 
iii. Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultate posameznikov (generalno) – 

Seniorji ali Mid amaterji. 
 

iv. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultate posameznikov (generalno) – 
Seniorji ali Mid amaterji. 
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B) MID AMATERJI: 
 

I. Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultat klubske Mid am ekipe. 
 

II. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultat klubske Mid am ekipe. 
 

III. Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultate posameznikov – Mid amaterji. 
 

IV. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultate posameznikov – Mid amaterji. 
 

 
C) SENIORJI: 

 
i. Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultat klubske seniorske ekipe, 

razglasi se 1. do 3. mesto 
 

ii. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultat klubske seniorske ekipe. 
 

iii. Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultate posameznikov – Seniorji. 
 

iv. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultate posameznikov – Seniorji. 
 

D) SUPER SENIORJI:  
 

i. Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za posameznike v kategoriji neto razvrstitev 
za »super Seniorji« letnik 1956 (tisti ki so, ali pa bodo v letu 2022 dopolnili 65 let) in 
starejši. 

 
 

 
4. DOSEŽENI REZULTATI 

 
i. Bruto in neto razvrstitev se ne izključuje.  

 
ii. Rezultati klubskih ekip  in posameznikov v vseh kategorijah se upoštevajo v bruto in 

neto razvrstitvi. 
 

iii. Za ekipni rezultat šteje, če sta najmanj dva (2) tekmovalca uvrščena v končne 
rezultate posamezne prijavljene klubske ekipe (odstop ali diskvalifikacija ne šteje za 
rezultat). 

 
iv. Največje število rezultatov, ki se jih upošteva za vsakokratni rezultat klubske ekipe je 

štiri (4).  
 

v. V vsakem primeru se nastopajočemu tekmovalcu rezultat upošteva za posamično 
razvrstitev v generalni razvrstitvi in kategoriji kjer tekmuje. 
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vi. Ekipni rezultat bruto 
 

Za ekipni rezultat velja seštevek najmanj dveh (2) in največ štirih (4)  najboljših 
rezultatov (bruto STB točke), ki so jih dosegli posamezni člani klubske ekipe v 
posameznem krogu tekmovanja. Na osnovi seštevka rezultatov (bruto STB točk), se 
na posamezni tekmi razvrsti klubske ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več 
klubskih ekip na posameznem krogu tekmovanja pride do delitve mest.  

 
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022. 

 
vii. Ekipni rezultat neto 

 
Za ekipni rezultat velja seštevek najmanj dveh (2) in največ štirih (4)  najboljših 
rezultatov (neto STB točke), ki so jih dosegli posamezni člani ekipe v posameznem 
krogu tekmovanja. Na osnovi seštevka rezultatov (neto STB točk),  se na posamezni 
tekmi razvrsti ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več klubskih ekip na 
posameznem krogu tekmovanja pride do delitve mest. 
 
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022. 

 
viii. Rezultati posameznih tekmovalcev 

 
Tekmovanje obsega 7 krogov. Rezultate posameznih tekmovalcev se točkuje na 
podlagi doseženega mesta na posameznem krogu tekmovanja. Za končno razvrstitev 
se upošteva 5 najboljših posameznih uvrstitev za posameznike na posameznem krogu 
tekmovanja. 

 
Doseženi rezultati na posameznem krogu tekmovanja se upoštevajo v bruto in neto 
razvrstitvi. 

 
5. TERMINI TEKMOVANJA 

 
Termini posameznih tekem - glej Koledar tekmovanj GZS 2022 na golfportal.si za ažurne 
termine. 

 
*Zaradi objektivnih razlogov se lahko datumi in kraj tekmovanja med letom spremenijo! Če bi 
prišlo do take situacije bomo to objavili na www.golfportal.si in klubske vodje klubskih ekip - 
kapetane o tem obvestili pisno, preko elektronske pošte. 

 
 

6. PRIJAVA 
 

i. Ekipe prijavljajo pooblaščeni predstavniki (kapetani) posameznih golf klubov. 
 

ii. Rok prijav za klube je do četrtka,  24. marca 2022 
 

iii. Klubi plačajo enkratno prijavnino v višini 300 EUR, ki vključuje  22 % DDV 
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iv. Prijavnino je potrebno nakazati na TTR 30000-0011018072 pri SBERBANK d.d.,  model 00 
sklic 1100 – PT Klubsko pokalno 2022. Ob prijavi je potrebno poslati potrdilo o plačilu 
prijavnine. Prijavnina ne vključuje startnine in green-feejev. 

 
Rok za prijavo na posamezno tekmovanje bo določen z razpisom za posamezno tekmovanje! 
 

7. ODJAVA 
 
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022 

 
8. REGISTRACIJA 

 
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022 

 
9. STARTNINA  

 
Višina startnine bo določena z razpisom za posamezno tekmovanje in vsebuje (GF, štartnino). 

 
10. PRIZNANJA 

 
Priznanja se podelijo po zadnjem krogu pokalnega tekmovanja 2022. 
 
Priznanja GZS bodo podeljena  v vseh kategorijah od 1. do 3. mesta. Za kategorijo Super 
seniorji se  podeli priznanje za prvo mesto neto.  
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