
     
            
 

MAXX ROYAL BELEK GOLF 
CUP 2021 

 
 
Datum in čas tekmovanja:  Četrtek, 3. junij 2021, start z 1. luknje ob 12. uri. 

Prireditelj:  Golf Arboretum in Maxx Royal Belek 

Golf igrišče: Golf igrišče Arboretum 

Pravica do udeležbe: Člani priznanega golf kluba z urejenim statusom aktivnega igralca golfa za 
leto 2021 in HCP 36. Igralcem z višjim HCP kot 36 se pri obračunu 
rezultata upošteva HCP 36. Udeleženci morajo dokazati, da so v zadnjih 
12 mesecih odigrali najmanj 3 turnirje za spremembo HCP. Minimalna 
starost udeleženca 21 let. 

Način igre:  Stableford, 18 lukenj. Turnir šteje za spremembo HCP. 

Prijava na turnir:  Prijave sprejema recepcija golf igrišča Arboretum na 051-395-777 ali  
info@golfarboretum.si do torka, 1. junija 2021. 

Kotizacija:  70 EUR (za imetnike letnih kart Arboretum znaša 30 EUR) 
   
Startni čas:  Startni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem po 16.00 uri na 

www.golfportal.si  in recepciji igrišča. 

Udarjališča:  Moški – rumene oznake, ženske – rdeče oznake 

Nagrade: Enotna kategorija moški in ženske: 

 - 1. mesto NETO: finale MAXX ROYAL BELEK GOLF CUP 2021, 6.-10. 
december 2021 (All Inclusive) 

 - 2. mesto NETO: 2 nočitvi in 2 x GF za 2 osebi v Argentario Golf Resort 
Toskana  

 - 3. mesto NETO: Bon za nakup kozmetičnih izdelkov v vrednosti 100€ 
 *nagrade ne vključujejo prevoza do destinacije 
 
 1., 2., in 3. mesto BRUTO 
  
 Najdaljši udarec: ločeno dame in gospodje 
 Najbližje zastavici: ločeno dame in gospodje 
  
 Pravila: Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in s pravili Amaterskega 

Statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited & USGA, tekmovalnimi 
pogoji GZS, lokalnimi pravili, ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s 
strani tekmovalne komisije, ter so v skladu s pravili EGA Handicap 
System-a 2021. V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat 
na zadnjih 9, 6, 3, 2, oziroma zadnji luknji (10 - 18). Če enakost med 
rezultati še vedno obstaja, potem o zmagovalcu odloča žreb. 

 

mailto:info@golfarboretum.si
http://www.golfportal.si/


Tekmovalna komisija:  Žiga Purič, Marko Štirn, Andraž Sankovič 

Sodnik:  Žiga Purič 

Pravica sprememb: Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb 
 pogojev razpisa tekmovanja. 

Pritožbe:  15 minut po razglasitvi rezultatov. 

Zaključek turnirja:  Z pogostitvijo in razglasitvijo rezultatov po končanem turnirju v 
restavraciji Arboretum. 

Razno: Na turnirju je dovoljena uporaba golfskih avtomobilčkov in merilnih 
naprav. 

 

Na tekmovanju lahko nastopijo tekmovalci, ki so z aktivacijo Licence 2021 registrirani pri Golf zvezi Slovenije 
za tekmovanja in imajo veljaven hendikep indeks.  

Pri izvedbi tekmovanja se upoštevajo navodila NIJZ za preprečevanje okužb. Podrobneje so dosegljiva na 
povezavah: 
a) Uporaba zunanjih rekreativnih površin 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf  

b) Organizacija tekmovanj 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmo
vanj_covid-19_01102020_koncna.pdf 

Glede na odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, vse udeležence opozarjamo, da 
morajo pred pričetkom tekmovanja predložiti negativen test na Covid, oziroma potrdilo o 
prebolelosti/cepljenju kakor je določeno v odloku.  
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