
 

 

ZIMSKA LIGA 
 

DATUM: 4.1.2019 do 15.3.2019 

NAČIN IGRE: Stableford (ni za HCP) 

IGRIŠČA: na simulatorju ForeSight: 

- Abu Dhabi (UAE),                                          -    Celtic Manor, Newport (Wales), 

- Coeur d’Allene (ZDA),                                   -   Royal Troon, Old Course (Škotska), 

- Wentworth West (Anglija),                         -    Castle Stuart (Škotska), 

- Doral Trump Blue, Miami (ZDA),                -    Emirates Majlis, Dubai (UAE), 

- Glen Oak, Illionis (ZDA),                               -    La Jolla, San Diego (ZDA) 



ŠTART: postopoma, po objavljenem času. Na simulatorju lahko igrajo največ 4 igralci in 

minimalno 2. Igralci se sami zberejo za flight in sporočijo željen termin igranja. V kolikor kateri 

izmed igralcev ne najde partnerjev, to sporoči IGL (Indoor Golf Ljubljana) in ga ta uvrsti v prvi 

možni flight. Prav tako si igralci v dogovoru z IGL izberejo igrišče, ki ga še niso igrali. 

ŠTARTNE OZNAKE: odvisno od igrišča 

PRAVILA IGRE: igrali bomo “AUTO putting”. Ko igralec udari žogico na zelenico (green), se 

prištejeta 1 do 2 predvidena udarca za putting, glede na bližino zadnjega udarca – tako se lahko 

prišteje enemu igralcu 1 udarec drugemu pa 2 udarca, saj je bil njegov “approach” slabši. 

Indeksacijo oziroma število udarcev za putting opravi simulator. 

PRAVICA DO NASTOPA: vsi registrirani igralci, ki so se predhodno prijavili 

NAGRADE: 1. moški bruto, 1.-3. moški neto, 1. ženska bruto in 1.-3. ženska neto v seštevku vseh 

odigranih igrišč. Točkovali bomo prisotnost na turnirju in sicer  šteje prisotnost na vsakem 

turnirju 50 točk. Točke za dosežen dosežen rezultat pa se delijo po naslednjem ključu: 

zmagovalec-ka bruto ali neto dobi 100 točk, 2. mesto 80, 3. mesto  60, 4. 50 točk, 5. 45, 6. 40, 7. 

30, 8. 20 , 9. 15, 10. mesto in dalje pa 10 točk. 

PRIJAVNINA: 200€ (ogrevanje na udarjališču, igralnina) oz. 30€  v kolikor boste plačali 

posamezno igrišče. Možno je tudi plačilo na obroke ob predhodnem dogovoru z IGL. 

PRIJAVE:  osebno na recepciji IGL, po emailu info@indoor-golf.si ali po telefonu 070 67 67 35 

ŠTARTNI ČASI: bodo objavljeni na oglasni deski v Indoor Golf Ljubljana ali pa jih boste izvedeli, 

če boste poklicali zgoraj omenjeni telefon. 

TEKMOVALNA KOMISIJA: Jaka Hribar, Mija in Aleš Oblak 

PRVICA DO SPREMEMB: organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev razpisa 

tekmovanja, štartnih časov, ter določi nagrade glede na število prijavljenih udeležencev 
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