
 PREDSEDNIKOV POKAL  
Golf igrišče Zlati grič, 27. junija 2020 

 
DATUM IN ČAS                            
                                
 
NAČIN IGRE  
 
PRIJAVE                   
  

  
PRIJAVE                   DO  

IGRALNINA            
  

 
 
ŠTARTNINA           
                           
 
NAGRADE                

 
 

                                       
       

                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
PRAVICA NASTOPA    
                                       
 
STARTNE OZNAKE     
PRAVILA IGRE            
  
 
 
 
TEKMOVALNA             
KOMISIJA                                       

                           
 
 
 
SODNIK                            

SOBOTA, 27. junija 2020 
Start na strel, ob 9. uri (v primeru večjega števila udeležencev postopen štart) 
 
STABLEFORD 18 igralnih polj  
 
Do ČETRTKA, 25. junija 2020 do 12. ure, v recepciji igrišča na tel.: 03 7580 362, GSM: 
041 780 405, e-mail: golf@zlati-gric.si. Čas prijave je tudi hkrati čas odjave. Štartni časi 
bodo objavljeni dan pred turnirjem po 13. uri.  
 

* 30,00 € 

* imetniki LK brez turnirjev 10,00€ doplačila,  

* imetniki LK pon. - pet. 50% popust na GF – 19,00 € 
 
Člani GK Zlati grič ne plačajo startnine. 
Pogostitev po končanem turnirju krije predsednik GK Zlati grič.  
 
1. Bruto moški, 1. Bruto ženske 
1., 2. mesto Neto skupina A,  skupina B  
Udarec najbližje zastavici (9. in 18. luknja) 
Najdaljši udarec (5. in 14. luknja) 
 
V kolikor s pravili o enakem rezultatu v pripetem razpisu za tekmovanje ni drugače 
določeno, se v primeru enakega rezultata upošteva boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 
2, oziroma zadnji luknji. Če enakost med rezultati še vedno obstaja, potem o 
zmagovalcu odloča žreb. 
 
ŽREB NAGRADE:  
PANORAMSKI POLET NAD TRIGLAVOM S PREDSEDNIKOM (za starejše od 18. let) 
 
Članice in člani golf zveze Slovenije, z urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče 
leto 
  
Ženske: rdeče, moški: rumene.       
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa 2019 in s pravili Amaterskega statusa 
odobrenimi s strani R&A Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili (golf igrišča kjer 
tekmovanje poteka), ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne 
komisije, ter po Pravilih Svetovnega hendikep sistema (SHS/WHS). 
  
Šribar Jani, Robert Grah, Brigita Felicijan 
Tekmovalna komisija ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni razpis 
tekmovanja, določi nove štartne čase in razpiše dodatna lokalna pravila. V primeru 
premajhnega števila prijav ali neprimernega vremena se lahko turnir prestavi ali 
odpove. Odločitve tekmovalne komisije so  dokončne. 
 
Andreja Cesar Goršek 
 

Uporaba mobilnih telefonov je prepovedana, uporaba avtomobila in merilne naprave za dolžino je na 
turnirju dovoljena. 

mailto:golf@zlati-gric.si

