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RAZPIS ZA TEKMOVANJE 
 

SENIORKE KLUBSKO  POKALNO 2017 

 
 

1. PRAVILA IN POGOJI 
 

Glej: 
 
1.1 Splošni pogoji tekmovanj 2017 
 

1.2 Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2017 
 

2. OBLIKA TEKMOVANJA 
 
2.1 A) Stableford – brez upoštevanja HCP (bruto stableford) za rezultat ekipe in  
            posameznice. 

 
B) Stableford z upoštevanjem HCP za posameznice v kategoriji neto razvrstitev. 
 
C) Stableford z upoštevanjem HCP za posameznice v kategoriji neto razvrstitev za 
»super seniorke« letnik 1952 in starejši (tiste ki so, ali pa bodo v letu 2017 dopolnile 
65 let). 

 
 

2.2 Rdeča udarjališča  
 

2.3 Posamezno tekmovanje  velja za spremembo HCP ob upoštevanju HCP igralke 
 

2.5 Oblika tekmovanja: 
 

Pokalno tekmovanje je organizirano za klubske ekipe in posameznice. Vsak klub 
predstavlja eno ekipo.  
 

Ekipo sestavljajo vse registrirane tekmovalke za sezono 2017 posameznega kluba.  

 
Vsaka ekipa določi kapetana ekipe. Tekmovalkam šteje rezultat tudi za posamično 
razvrstitev. V kolikor na tekmovanju nastopajo manj kot 3 tekmovalke prijavljene ekipe, 
ekipa ne dobi točk, tekmovalki pa se rezultat šteje za posamično razvrstitev. 
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2.6 Ekipni rezultat 
 

Za ekipni rezultat velja seštevek treh najboljših rezultatov (bruto stableford), ki so jih 
dosegle posamezne klubske ekipe na tekmi. Na osnovi seštevka stableford točk se na 
posamezni tekmi razvrsti ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip na 
posamezni tekmi pride do delitve mest. Glej določilo 3.2 Točkovanje. 
 
 
2.7 Rezultati posameznih tekmovalk 
 

Rezultate posameznih tekmovalk se točkuje na podlagi doseženega mesta (stableford 
bruto točke).  

 

Rezultate posameznih tekmovalk se točkuje na podlagi doseženega mesta (stableford 
točke). Šteje 5 rezultatov od 6. 

 
3. TERMINI POSAMEZNIH TEKEM 
 

  Igrišče Datum  

1. krog Livada 18. april 

2. krog Arboretum 16. maj 

3. krog Otočec 30. maj 

4. krog Mokrice 13. junij 

5. krog Ptuj 8. avgust 

6. krog TBA 19. september 
 

 
4. PRAVICA NASTOPA IN OMEJITVE 
 

Glej SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ 2017 točka 4. 
 

Omejitve:  
Za ekipo lahko klub prijavi amaterske igralke golfa, ki so članice kluba, starejše od 50 let 
ali bodo v letu 2017 dopolnile 50 let in imajo EGA  HCP 36 ali nižji. 

 
5. PRIJAVA 
 

5.1 Ekipe prijavljajo pooblaščeni predstavniki posameznih golfskih klubov. 
 

5.2 Za posamezno tekmovanje lahko klub prijavi do 12 igralk, ki so registrirane za klub v 
letu 2017. Klub mora določiti, katere tekmovalke tekmujejo za ekipo. Tekmovalke, ki so 
prijavljene na posamezni krog in niso prijavljene kot ekipa na posameznem krogu, 
tekmujejo za posamično razvrstitev.  
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5.3 Rok prijav za klube je do petka, 24. marca 2017. 
 

Klubi plačajo enkratno prijavnino v višini 100 EUR + 22 % DDV – skupaj 122 EUR za 6 
tekmovanj. Prijavnino je potrebno nakazati na TTR 30000-0011018072, ki je odprt pri 
SBERBANK d.d.,  , model 00 sklic 1100 – PT Seniorke 2017. Ob prijavi je potrebno poslati 
potrdilo o plačilu prijavnine. Prijavnina ne vključuje startnine in green-feejev. 
 
5.4 Rok za prijavo na posamezno tekmovanje bo določen z razpisom za posamezno 
tekmovanje! 

 
 

6. ODJAVA 
 

Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2017  
 

7. REGISTRACIJA 
 

Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2017  
 

8. ŠTARTNINA  
 

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

 
9. PRIZNANJA 
 

Priznanja se podelijo na zadnjem krogu pokalnega tekmovanja za seniorke 2017, oziroma 
skladno z obvestilom v zadnjem razpisu za posamezni krog. 


