
                            

              
- RAZPIS - 

 

PRIJATELJSKO SREČANJE – ČETVEROBOJ- GOLF EKIP IN 
POSAMEZNIKOV 

 

Datum :   Nedelja  22. september 2019 

 

Igrišče:  GOLF LIVADA AB  Moravske Toplice, par 72, 18 lukenj 

 

Pravica do nastopa: A in B člani v letu 2019 s HCP do 54, Golf klubov Slovenska Bistrica, Moravske Toplice, 

Radenci in  Zlati Grič  

                                     

Štartni čas:  9. 30 uri – start na strel 

 

Način igre:  Stableford, 18 lukenj;  Turnir velja za spremembo HCP 

 

Štartne oznake:  moški - rumene, ženske - rdeče 

 

Skupine:  enotna skupina 

 

Pravila igre:  Pravila Golfa  in Amaterskega statusa odobrena s strani R&A Rules Limited, lokalna pravila, ki 

so v skladu s pravili golfa in EGA Handicap Systema 2016- 2019. V primeru istega rezultata 

odloča boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2 oz. zadnji luknji seštevne kartice in na koncu žreb.  

 

Tek. komisija: Mirko Stegne, Magdič, Gaberc, Pucko 

Sodnik:  Marjan Kovač 

Nagrade:  PREHODNI POKAL ZA EKIPO PO TOČKOVANJU IZ VABILA-TRETJIČ V 

TRAJNO LAST 
   POSAMEZNO PA: 

- 1. mesto bruto moški in ženske ločeno 

- 1., 2. in 3. mesto neto  

- najbližji zastavici na L. 4 

- najdaljši udarec na L. 11 ženske in za  moške ločeno.    

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo po končanem tekmovanju. 

Bruto ima prednost pred neto nagrado. 

 

Prijavnina:   Igralnina 40 € (imetniki turnirskih letnih kart na Livadi je ne plačajo)  

Startnina 25 € in vključuje malico za na igrišče  in bife kosilo v hotelu AJDA 

 

Pravica sprememb: Organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev iz razpisa tekmovanja. 

PRIJAVE:  Najpozneje do petka, 20.9. 2019 do 12.00 ure na tel: 02 512 5066 oz. pisno na 

golfshop@terme3000.si  

Datum in čas prijave je hkrati datum in čas odjave!  

 

VABLJENI NA PRIJETNO GOLFSKO DRUŽENJE !  
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V A B I L O 

Da bi s tradicijo medklubskega druženja nadaljevali, Vas vabimo na medklubski golf turnir, ki bo 

potekal na golf igrišču Livada v Moravskih Toplicah, v nedeljo 22. septembra 2019. 

Tekmovanja se udeležijo predstavniki štirih klubov, od katerih za skupni rezultat ekipe 

šteje 10 najboljših NETO rezultatov in 10 najboljših BRUTO rezultatov člana kluba (lahko 

tudi istega igralca). Igralec mora biti A ali B član tega kluba! 

 Število prijavljenih posameznikov v ekipi je lahko neomejeno, vendar se v razvrstitvi 

upošteva le 10 najboljših v bruto in neto točkovanju. V kolikor ima ekipa manj kot 10 

udeležencev turnirja, se upoštevajo vsi rezultati. Terme 3000 prispevajo spominske 

medalje za vse nagrajence. 

Presenečenje v obliki praktičnih nagrad pa pripravi tudi ORGANIZATOR LETOŠNJEGA 

SREČANJA GK Slovenska Bistrica,  ki je bil zmagovalec v letu 2018. 

Po uspešno zaključenem turnirju, bomo z družabnim delom nadaljevali srečanje in 

razglasili zmagovalca ter poglobili medklubske vezi na terasi hotela Ajda v Termah 3000.  

 

Odločili smo se, da tako zasnovana srečanja nadaljujemo člani naslednjih klubov: 
GK Moravske Toplice 

GK Zlati Grič 
GK Radenci 

GK Slovenska Bistrica 
 

Turnir se bo začel s štartom na strel ob 9:30. uri . Strošek posameznega udeleženca je 

igralnina v višini 40 € in štartnina 25 €, ki vključuje malico za na igrišče ter BIFE kosilo 

po končanem tekmovalnem delu. Imetniki letnih kart na Livadi ne plačajo igralnine, V 

želji po čim lepši nedelji, dobri igri in predvsem družbi ljubiteljev pričakujemo vaš 

pozitiven odziv . 

Prijave do petka 20.9.2019 do 12 h in vse informacije: GOLF LIVADA Moravske Toplice - 

Recepcija Golf Livada Tel.: 02 512 50 66 , E-mail: golfshop@terme3000.si 
 

Predsednik GK Slovenska Bistrica     GOLF LIVADA 

Mirko Stegne l. r.     Jože Pucko l. r. 
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