
2. TURNIR
Sobota, 05. 05. 2018

Golf igrišče Aboretum



Spoštovani prijatelji golfa in ljubitelji penin Radgonskih goric.

Vljudno vabljeni na II. letošnji turnir 
RADGONSKE GORICE - SELECTION GOLF TOUR 2018,

 ki bo v soboto, 5. maja 2018 na Golf igrišču Aboretum. 
 

Ob osrednjem dogodku, ki ga zaznamuje golf turnir v igri dvojic (Texas Scramble), bo poudarek 
predvsem na družabnem delu, kulinariki in odličnih peninah kleti Radgonskih goric. 

Zato Vas še posebej prisrčno vabimo, da se nam pridružite in skupaj z nami doživite harmonijo 
penečih okusov, kulinarike in golfa. Vsi udeleženci turnirja prejmejo darilo generalnega pokrovitelja. 

Veselimo se srečanja z Vami in vsem igralcem želimo dobro igro.



Skupine:
Enotna kategorija. Neto 1/5 skupnega hcp 
partnerjev. Igralcu z višjim hcp od 36 se za 
obračun rezultata upošteva hcp 36.
Nagrade:
1. mesto bruto
1., 2., 3. mesto neto
Najdaljši udarec dame in gospodje.
Najbližje zastavici enotno.
Pravila:
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa 
in s pravili Amaterskega Statusa odobrenimi s 
strani R&A Rules Limited & USGA, lokalnimi 
pravili ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena 
s strani tekmovalne komisije, ter so v skladu s 
pravili EGA Handicap System-a 2016 – 2019.
Enak rezultat:
V primeru enakega rezultata se upošteva boljši 
rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2, oziroma zadnji luknji 
(10 - 18). Če enakost med rezultati še vedno 
obstaja, potem o zmagovalcu odloča žreb.
Tekmovalna komisija:  
Boris Zupančič, Janez Grilc, Žiga Purič 
Sodnik:            
Žiga Purič
Pritožbe:        
15 minut po razglasitvi rezultatov.
Zaključek turnirja in razglasitev 
rezultatov: 
S pogostitvijo v restavraciji 
Arboretum ob 18. uri.

Uporaba avtomobilov 
na turnirju je dovoljena, 
v kolikor to dopuščajo 
vremenske razmere.

Datum tekmovanja:   
Sobota, 05. 05. 2018
Prireditelj:      
Radgonske gorice d.d. 
Golf igrišče:   
Golf igrišče Aboretum
Štart:              
Zaporedni start iz 1. in 10. luknje od 12.30 ure 
dalje
Pravica do udeležbe: 
Amaterski igralci golfa z urejenim statusom 
aktivnega igralca za tekoče leto in dopolnjenim 
18. let starosti.
Način igre:     
Texas Scramble, 18 lukenj. Ekipo sestavljata dva 
igralca. Turnir ne šteje za spremembo hcp.
Prijavnina:
Green fee: 50 €. Veljajo letne karte. 
Štartnina: 30 €. Vključuje welcome, pogostitev 
med igro, večerjo in degustacijo vrhunskih penin 
Radgonskih goric.
Prijave sprejemajo:                
Na recepciji Golf igrišča Arboretum, 
tel. Tel.: 051 395 777 ali na E-mail: 
info@golfarboretum.si, do četrka, 3.5.2018 do 
12.00 ure. Prijave sporočite v paru.
Štartni časi:    
Štartni časi bodo objavljeni na golfportal.si, dan 
pred turnirjem.
Udarjališča:    
Gospodje – rumene oznake
Dame – rdeče oznake


