
GOLF KLUB ARBORETUM razpisuje serijo odprtih turnirjev ARBORETUM OPEN 2018

Klubski kapetan turnirjev Arboretum Open: Miran Žebaljec, 041 749 643, miran@golfklubarboretum.si

                                      
Pravica do udeležbe: Vsi člani nacionalnih golf zvez in povabljenci.

Pravila:                         Pravila R&A RL, Golf zveze Slovenije in lokalna pravila.

Prijava:                         Prijave sprejema recepcija igrišča (051 395 777 in info@golfarboretum.si).                                                            
                                       najpozneje en dan pred turnirjem do 12.00 ure.
                                       Naknadni prijavljenci bodo razvrščeni na koncu startne liste.

Prijavnina:                    22 EUR (startnina, pogostitev po koncu turnirja). 
                                       Članom GK Arboretum plača 6 EUR prijavnine GK Arboretum.  

Igralnina:                     48 EUR. Velja letna karta golf Arboretum in GCU karta.
                 
Pričetek turnirja:         Ob 7.30 uri (odvisno od števila prijav), zaporedni starti. 

        Igralne skupine 0-12; 12,1-24; 24,1-36; 36,1-54; posebej kategorija U12 – letnik
                                       2006 in mlajši.
                                       Igralec z nižjim HCP lahko igra tudi v igralnih skupinah, ki imajo višji HCP.

Sistem tekmovanja:    Stableford, 18 lukenj, turnir šteje za spremembo HCP.

Udarjališča:                   Moški – rumene oznake, ženske – rdeča oznake, U12 (letnik 2006 in mlajši) – rdeče oznake

Tekmovalna komisija: Žiga Bojc, Žiga Purič, Miran Žebaljec

Sodnik:                           Žiga Purič

Nagrade:                       Na posameznem turnirju:
         1. mesto (bruto, neto): majica za zmagovalca

                                        1., 2., 3. mesto (bruto, neto): medalje in praktične nagrade
                             
                                        Zmagovalci celotne serije turnirjev:
                                        1. mesto BRUTO: letna igralnina golf Arboretum za sezono 2019 (za uvrstitev šteje pet najboljših bruto rezultatov)
                                        1. mesto NETO: letna igralnina golf Arboretum za sezono 2019 (za uvrstitev šteje pet najboljših neto rezultatov)

                                        1., 2., 3. mesto bruto (za uvrstitev šteje pet najboljših bruto rezultatov)

                                        1., 2., 3. mesto neto (za uvrstitev šteje pet najboljših neto rezultatov)

                                        Podrobnosti in pravila v zvezi z nagrado najdete na www.golfarboretum.si
                                        
                                        Rangirani igralci, ki so v procesu rednega treninga, lahko nastopajo izven 
                                        konkurence.
                                        
Pravica spremembe:    Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev
                                         razpisa tekmovanja.
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Pritožbe:          15 minut po razglasitvi rezultatov.

Rezultati:                       Rezultati posameznih turnirjev  bodo objavljeni na spletni strani www.golfportal.si in 
         www.golfarboretum.si ter na oglasni tabli GK Arboretum.

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