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DRŽAVNO ČLANSKO PRVENSTVO V MATCH PLAY-U 2021 
 

       
 

Cubo golf Ljubljana, 12. – 14. maj 2021 
 

I. Dogodek Državno člansko prvenstvo v Match Play-u - enotna starostna kategorija ločeno 
amaterji/amaterke 

   
II. Datum in kraj 12. - 14. maj 2020 , Cubo golf Ljubljana 
   

III. 
 

Pogoji Tekmovanje se bo izvedlo v skladu z navodili NIJZ in Covid navodili GZS za 
tekmovanja. Dodatna navodila bodo sprejeta pred tekmovanjem glede na veljavne 
Uredbe vlade RS in bodo z njimi seznanjeni vsi sodelujoči. 
 
Število udeležencev je omejeno na 32 tekmovalcev in 8 tekmovalk. 
 
V kolikor bo prijavljenih več tekmovalcev/tekmovalk od prej omenjenega števila se bo 
upošteval hendikep indeks (HI). Prednost imajo tekmovalci in tekmovalke z nižjim 
hendikepom indeksom.  
 
Prioritetno pravico prijave na tekmovanje imajo vsi slovenski igralci in igralke z WAGR 
lestvic, ne glede na njihov hendikep.  
 
Amaterji: odigranih bo pet krogov (po 18 lukenj) oziroma posameznih dvobojev.  Vsi 
prijavljeni igralci odigrajo 5 krogov! 
 
Tekmovalna komisija bo razporedila igralce za prvi krog tekmovanja po sledečem 
sistemu: 
 

- prvo uvrščeni na WAGR lestvici, ki se prijavi na tekmovanje je najvišje 
postavljen igralec izmed 32 igralcev; 

- sledijo mu vsi prijavljeni z WAGR lestvice glede na uvrstitev na WAGR lestvici; 
- nato bodo prijavljeni igralci razporejeni glede na hendikep indeks do vključno 

16. mesta; 
- od 17. do 32. mesta se bo med tekmovalci izvedel žreb za pozicije od 17. do 

32. 
 

Pari za prvi krog tekmovanja: 
 

1 VS 32   2 VS 31 
16 VS 17   15  VS 18 
8 VS 25   7 VS 26 
9 VS 24   10 VS 23 
4 VS 29   3 VS 30 

13 VS 20   14 VS 19 
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5 VS 28 6 VS 27 

12 VS 21 11 VS 22 

Amaterke: odigrani bodo trije krogi (po 18 lukenj) oziroma posameznih dvobojev. Vse 
prijavljene igralke odigrajo 3 kroge! 

Tekmovalna komisija bo razporedila igralke za prvi krog tekmovanja po sledečem 
sistemu: 

- Prvo uvrščena na WAGR lestvici, ki se prijavi na tekmovanje je najvišje
postavljena igralka izmed 8 igralk;

- sledijo ji vse prijavljene z WAGR lestvice glede na uvrstitev na WAGR lestvici;
- nato bodo prijavljene igralke razporejene glede na hendikep do vključno 8.

mesta.

Pari za prvi krog tekmovanja: 

1 VS 8 

4 VS 5 

6 VS 3 

7 VS 2 

IV. Pravica
nastopa

Na tekmovanje se lahko prijavijo tekmovalci in tekmovalke slovenskih golf klubov z 
urejenim članstvom in hendikepom indeksom do 11.4 ter slovenskim državljanstvom. 

V. Kategorije za
Match Play

- Amaterji
- Amaterke

VI Priznanja Na državnem prvenstvu v Match Play-u se podeli priznanja od 1. do 3. mesta za 
amaterje in amaterke ločeno. Zmagovalci v posamezni kategoriji pridobijo naslov 
državnega prvaka za leto 2021 v Match Play-u. 

VII. Prijavnina DRŽAVNO PRVENSTVO V MATCH PLAY-U 12. do 14. maj 2021 
- pet (5) krogov tekmovanja za amaterje: 100 Eur
- trije (3) krogi za amaterke: 80 EUR

VIII. Prijave Prijave je potrebno poslati na uradni prijavnici (pripeta) do petka, 7. maja 2021 do 
15:00 na Golf zvezo Slovenije (e-pošta: championships@golfzveza-slovenije.si ali fax: 
01 430 3201). 

Prijave sprejemamo IZKLJUČNO na uradni prijavnici. Prijav, ki bodo prispele 
v drugačni obliki ali po predpisanemu datumu NE bomo upoštevali in so 
brezpredmetne! 

IX. Tekmovalna
komisija Stojan Štolfa, Gorazd Kogoj, Metka Jamar, Miha Repovž 

X. Program Amaterji Amaterke 
8:00 1. in 2. krog 1. krog
8:00 3. in 4. krog 2. krog

sreda, 12. maj 
četrtek, 13. maj 
petek, 14. maj 8:00 5. krog 3.krog

Startni  časi se  lahko zamaknejo glede na vremenske pogoje in razmere na igrišču!


