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PRVENSTVA 2017

SLOVENSKO MEDNARODNO AMATERSKO PRVENSTVO ZA SENIORKE
Livada, 20. do 22. junij 2017

I.

Dogodek

Slovensko mednarodno prvenstvo za seniorke
Golf igrišče Livada, Moravske Toplice

II.

Datum

20. do 22. junij 2017

III.

Pogoji

A)
Skupina A - 54 lukenj seštevna igra (3 krogi) (HCP 0 – 24,4),
Skupina B - 54 lukenj stableford za HCP 24,5 - 54
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek

19. junij – trening
20. junij – 1. krog
21. junij - 2. krog
22. junij - 3. krog

V primeru enkaega rezultata za prvo mesto, o zmagovalki odloči igra dodatnih lukenj. V
primeru ostalih enakih rezultatov pa o uvrstitvi odločijo rezultati, doseženi na zadnjih
36, 18, 9, 6, 3 luknjah ali zadnja luknja, v tem vrstnem redu.
B)
Prvenstvo se bo igralo v skladu s Pravili golfa, odobrenimi s strain R & A Rules Limited,
in v skladu z lokalnimi pravili, ki jih je odobrila tekmovalna komisija.
C)
Žogice, ki jih igralke uporabljajo, morajo biti na trenutni listi ustrezajočih žogic, ki jo
objavlja The R&A Rules Limited.
Kazen za kršitev tega pogoja: diskvalifikacija.
D)
Drajverji
Kateri koli drajver, ki ga igralka uporablja na tem prvenstvu, mora imeti glavo, ki jo je
mogoče identificirti po modelu in luftu in je na trenutnem spisku ustreznih driverjev, ki
ga objavlja The R&A.
Kazen za udarec s palico, ki ni v skladu s Pravili: DISKVALIFIKACIJA.
IV.

Pravica do udeležbe

Ženske, amaterke, seniorke, ki so članice pridruženega golf kluba s HDCp do 54;
seniorke, rojene v 1967 in prej.
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V.

Nagrade

VII.

Tekmovalna
komisija

VIII.

Prijave

Zmagovalke bodo prejele Pokal Golf zveze Slovenije za prva tri mesta v kategorijah A in
B. Nagrade bodo podeljene tudi za 1. in 2. mesto v neto razvrstitvi za obe kategoriji.
Bruto ima prednost pred neto.
Golf zveza Slovenije

Sprejemajo se samo prijave na uradni prijavnici.
Golf zveza Slovenije mora prijavnico, izpolnjeno v celoti, prejeti do najkasneje 15. junija
2017 do 14:00 po faxu (01 430 3201) ali elektronski pošti championships@golfzvezaslovenije.si
Statusi prijavljenih tekmovalk morajo v vseh pogledih ustrezati Pravilom amaterskega
statusa; tekmovalke ob prijavi podpišejo izjavo o tem.
Prijavnina za posamezno tekmovalko: 160 EUR, vključuje trening, 3 kroge tekmovanja,
3 x malico, 2 x bife kosilo in 1 x bife večerjo. Letne karte veljajo.
Tekmovalke se vljudno naproša, da prijavnino poravnajo ob prihodu in registraciji na
recepciji igrišča. Če prijavnina ne bo poravnana pred začetkom tekmovanja, igralka
izgubi pravico do nastopa.

Brezplačni trening:

Dan pred tekmovanjem (19. junij 2017).
Štartne čase tekmovalke rezervirajo same na golf igrišču Livada:
Tel. +386 2 512 50 66
e-pošta: golfshop@terme3000.si

Registracija:

Vse igralke se morajo registrirati na recepciji igrišča pred pričetkom tekmovanja, do
15:00.
Tekmovalka, ki se ne reistrira do predpisanega datuma in ure, se smatra kot da ne bo
tekmovala na prvenstvu. Če se tekmovalka ne uspe registrirati osebno, lahko to zanjo
stori neka druga oseba; svojo prisotnost lahko potrdi tudi po faxu ali e-pošti.

Program

Ponedeljek
8.00 – 15.00
18:00
Torek
9:00
Sreda
8.30
Četrtek 8.30
Po zadnjem krogu:

Prihod, registracija in namestitev
Trening (tekmovalke rezervirajo same)
Otvoritev prvenstva
Prvi krog, 18 lukenj
Kosilo po tekmovanju
Drugi krog 18 lukenj; večerja
Tretji, finalni krog 18 lukenj
Kosilo, podelitev nagrad in zaključek prvenstva
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Slovensko mednarodno prvenstvo za seniorke 2017
20. do 22. junij 2017
LIVADA, Moravske Toplice

PRIJAVNICA
Narodnost
Priimek
Ime
Datum rojstva

/

/

/

/ 2 0 1 7

Domači naslov
Poštna številka
Kraj
Telefon

+

E- pošta
Domač
Točen hendikep
Datum

.

Podpis tekmovalke

Prosimo, da v celoti izpolnjene prijavnice pošljite na fax: +386 1 430 32 01 ali preko e-pošte:
championships@golfzveza-slovenije.si , najkasneje do 15. junija 2017 do 14:00.

