
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum tekmovanja: Petek, 15.6.2018 

 
Prireditelj: BMW Group Slovenija in Hotel Kempinski Palace Portorož 

 
Golf igrišče: Diners golf igrišče Ljubljana 

 
Štart: Ob 10.00, štart na strel 

 
Pravica do udeležbe: Udeležba samo z vabili 

 
Način igre: Texas Scramble dvojic, 18 lukenj. Turnir ne šteje za 

spremembo hcp. 
 

Prijavnina: 249 € in vključuje: na golfskem igrišču igralnino, štartnino in 
pogostitev ter podelitev nagrad s pogostitvijo in nočitev v 
Kempinski Palace Portorož. Samo udeležba na golf turnirju ni 
mogoča. Prijavnina za partnerja, ki bi želel sodelovati na golf 
turnirju je 50 €. 
 

Udarjališča: Moški – rumene oznake 
Ženske – rdeče oznake 
 

Skupine: 
 

Enotna kategorija. Za preračun se upošteva 20% skupnega HCP.   
 

Nagrade: 
 

1. mesto bruto 
1., 2., 3. mesto neto 
Najdaljši udarec dame in gospodje – 4. luknja 
Najbližje zastavici dame in gospodje – 6. luknja 
 

Razglasitev rezultatov: Po končanem tekmovanju. 
 

  

  

IGRA PRIHODNOSTI ŽE DANES.
Pred vami je vznemirljivo doživetje, s katerim boste odkrili neskončnost dimenzij dovršene 

tehnologije in v svojih rokah občutili razburljivo vozno izkušnjo. 

Vabiva vas, da se pridružite že petemu BMW KEMPINSKI GOLF TURNIRJU, ki smo ga 

letos poimenovali DRIVE TO THE FUTURE. Turnir bo tradicionalno potekal 15. in 16. junija 

2018 na Diners golf igrišču Ljubljana in bo v letošnjem letu zagotovo nekaj posebnega.

Pripravili smo vam ekskluzivno uživanje v dvodnevnem programu, ki bo združeval užitke 

igranja golfa, izbrane kulinarične mojstrovine v imenitnem petkovem večeru pod zvezdami ter 

pogled v prihodnost z edinstveno predstavitvijo novih vozil BMW. 

Doživetje prihodnosti. Tradicija, znanje, moč, napredna tehnologija in prestiž vozil BMW 

bodo zaznamovali prihodnost. Spoznajte jo že danes. 

Udeležite se ekskluzivnega dogodka in uživajte v trenutkih, ki vas nestrpno pričakujejo. 

Na doživetju prihodnosti boste prvi v Sloveniji spoznali drugo generacijo vozila BMW X4 in 

težko pričakovano četrto generacijo BMW X5 več kot 5 mesecev pred uradnim lansiranjem. 

Adrenalin v telesu in hiter utrip srca vam bo zagotovo pričarala vožnja z voziloma BMW M5 in 

BMW M760Li, pogled na drzne linije, dinamično in prestižno moderno vozilo BMW serije 8 

pa bo naježilo vašo kožo. 

Podroben program je naveden v nadaljevanju. 

Prestižni paket vključuje igranje golfa, nočitev v hotelu Kempinski Palace Portorož in 

dvodnevni program. Cena paketa je 249 EUR. V primeru, da se bo golf turnirja udeležil tudi 

vaš partner, znaša cena paketa za dva igralca golfa 299 EUR. V primeru, da vaš spremljevalec 

ne bo igral golfa, pa cena paketa ostaja 249 EUR. 

Veseliva se srečanja z vami.

Užitek v vožnji

DRIVE TO
THE FUTURE.
BMW KEMPINSKI 
GOLF TOURNAMENT.

15. - 16. JUNIJ 2018.

Maciej Galant 

Generalni direktor

BMW Group Slovenija

Thies Bruhn 

Generalni direktor

Kempinski Palace Portorož

PRIJAVA.
Prijave potekajo do zapolnitve mest oziroma do 5. junija 2018. 

Vašo prijavo bomo potrdili najkasneje do 7. junija 2018.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi preko elektronske pošte info@dozivi-bmw.si ali 

telefonske številke 041 231 441. 

Več informacij o doživetju je na voljo na www.bmw-golfsport.si. 

Vabilo ni prenosljivo in velja za dve osebi. 

PROGRAM.

PETEK, 15. JUNIJ 2018

8:30 -  17:00 

Golf turnir, Diners golf igrišče Ljubljana 

8:30 -  9:30 

Registracija, kava in prigrizki

9:30 -  9:45 

BMW KEMPINSKI GOLF TOURNAMENT: Otvoritev

10:00 -  15:00 

Golf turnir z bogatim spremljevalnim programom

15:00 -  17:00 

Kosilo

od 17:00 dalje 

Odhod v hotel Kempinski Palace Portorož 

20:30 

Vrt in terasa hotela Kempinski Palace Portorož.

• Večerni dogodek pod zvezdami z edinstvenimi poletnimi ritmi,      

spremljevalnim programom in kulinaričnimi presežki

• Nepozaben osrednji program s predstavitvijo BMW M5 in BMW M760Li

• Afterparty zabava na terasi hotela

SOBOTA, 16. JUNIJ 2018

9:00 -  18:00 

BMW Lounge, terasa restavracije So ja

• Jutranja kava s slovensko modno ikono

• Ekskluzivna predstavitev partnerjev dogodka

14:00 -  16:00 

Bazen hotela Kempinski Palace Portorož

• Popoldansko razvajanje ob kozarcu penine

• Vodna aerobika

9:00 -  18:00 

Doživetje prihodnosti.

• Ekskluzivna predstavitev druge generacije modela BMW X4 in      

četrte generacije BMW X5 ter BMW serije 8

• Užitek v vožnji z voziloma BMW M5 in BMW M760Li

10:00 -  17:00

• Testne vožnje z izbranimi vozili.

• Razvajanje v hotelu Kempinski Palace Portorož

Organizator si zadržuje pravico do spremembe programa.



Pravila: 
 

Pravila Golfa in Amaterskega statusa odobrena s strani R&A 
Rules 
Limited, lokalna pravila, ki so v skladu s pravili golfa in odobrena s 
strani tekmovalne komisije ter pravila EGA Handicap System 
2016-2019. 
 

Enak rezultat: 
 

V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjih 
devetih luknjah, šestih luknjah, treh luknjah, 18. luknji. Če še 
vedno ni odločeno, o uvrstitvi odloča žreb. 
 

Tekmovalna komisija: Valter Nemec 
 

Pritožbe: 15 minut po razglasitvi rezultatov. 
 

Zaključek turnirja: Z razglasitvijo rezultatov, ki bo 15:30 in pogostitvijo, ki bo v hotelu 
Kempinski Palace Portorož ob 20:30. 
 

 
Uporaba avtomobilov na turnirju je dovoljena. 


