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TEKMOVANJA GZS 2022

RAZPIS ZA TEKMOVANJE
SENIORKE KLUBSKO POKALNO 2022
1.

PRAVILA IN POGOJI
Glej:
1.1 Splošni pogoji tekmovanj 2022
1.2 Lokalna pravila GZS 2022

2.

OBLIKA TEKMOVANJA
2.1 Tekmovanje za vse seniorke, ko bodo v letu 2022 dopolnile 50 let (letnik 1972) in starejše.
A) Stableford brez upoštevanja HI (bruto STB) za rezultat ekipe in rezultat posameznic.
B) Stableford z upoštevanjem HI (neto STB) za rezultat ekipe in rezultat posameznic.
C) Stableford z upoštevanjem HI za posameznice v kategoriji neto razvrstitev za »super seniorke«
letnik 1957 in starejše (tiste ki so, ali pa bodo v letu 2022 dopolnile 65 let).
2.2 Rdeča udarjališča
2.3 Posamezno tekmovanje velja za spremembo HI ob upoštevanju HI igralke
2.4 Pokalno tekmovanje je organizirano za klubske ekipe in posameznice. Vsak klub predstavlja eno
ekipo.
2.5 Bruto in neto razvrstitev se ne izključuje. Rezultati ekip in posameznic se upoštevajo v bruto in neto
razvrstitvi.

Ekipo sestavljajo vse registrirane tekmovalke za sezono 2022 posameznega kluba.
Vsaka ekipa določi kapetanko 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.
2.6 Ekipni rezultat bruto
Za ekipni rezultat velja seštevek treh najboljših rezultatov (bruto STB točke), ki so jih dosegle
posamezne članice ekipe na tekmi. Na osnovi seštevka rezultatov (bruto STB točk), se na posamezni
tekmi razvrsti ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip na posamezni tekmi pride do
delitve mest. Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022.
2.7 Ekipni rezultat neto
Za ekipni rezultat velja seštevek treh najboljših rezultatov (neto STB točke), ki so jih dosegle
posamezne članice ekipe na tekmi. Na osnovi seštevka rezultatov (neto STB točk), se na posamezni
tekmi razvrsti ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip na posamezni tekmi pride do
delitve mest. Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022.
2.8 Rezultati posameznih tekmovalk
Tekmovanje obsega 6 krogov. Rezultate posameznih tekmovalk se točkuje na podlagi doseženega
mesta. Za ligaško razvrstitev se upoštevajo vsi doseženi rezultati posamezne tekmovalke na pokalnem
tekmovanju.
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2.9 Doseženi rezultati na posameznem krogu tekmovanja se upoštevajo v bruto in neto razvrstitvi.
3.

Termini posameznih tekem - glej koledar tekmovanj 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 tekmovanj o tem obvestili pisno,
preko elektronske pošte.

4.

PRAVICA NASTOPA IN OMEJITVE
Glej SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ 2022 točka 4.
Omejitve:
Za ekipo lahko klub prijavi amaterske igralke golfa, ki so članice kluba, starejše od 50 let ali bodo v letu
2022 dopolnile 50 let in imajo HI 36 ali manj.

5.

PRIJAVA
5.1 Ekipe prijavljajo pooblaščeni predstavniki posameznih golfskih klubov.
5.2 Za posamezno tekmovanje lahko klub prijavi igralke, ki so registrirane za klub v letu 2022.
5.3 Rok prijav za klube je do 20. marca 2022
Klubi plačajo enkratno prijavnino v višini 100 EUR + 22 % DDV – skupaj 122 EUR za 6 tekmovanj.
Prijavnino je potrebno nakazati na TTR 30000-0011018072 pri SBERBANK d.d., model 00 sklic 1100 – PT
Seniorke 2022. 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 2022

7.

REGISTRACIJA
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2022

8.

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

9.

PRIZNANJA
Priznanja se podelijo po zadnjem krogu pokalnega tekmovanja 2022, oziroma skladno z obvestilom v
zadnjem razpisu za posamezni krog.
Priznanja GZS prejmejo:
A. 1. do 3. mesto bruto ekipno
B. 1. do 3. mesto neto ekipno
C. 1. do 3. mesto bruto posamično
D. 1. do 3. mesto neto posamično
E. 1. mesto neto superseniorke

