Klubsko prvenstvo GK Slovenska Bistrica 2018
Sobota - 14.9.2019 -Golf igrišče Livada
PRAVILA:Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa 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 so v skladu s pravili EGA Handicap System-a 2016 – 2019. Tekmovalna komisija si
pridržuje pravico do morebitnih upravičenih sprememb, ki pa morajo biti v skladu s Pravili golfa.
Način igre: Stableford, 18 lukenj – velja za HCP. Startne oznake: moški rumene, ženske rdeče.
PRIJAVE: Prijave sprejema g. Matic Šerbelj telefon 040/166 611 ali email: matic.serbelj@gmail.com .Čas za prijavo je
tudi čas odjave. Zadnji dan prijav je četrtek, 12.9.2019!
PRAVICA NASTOPA: Registrirani člani golf kluba Slovenska Bistrica + vabljeni - izven konkurence.
ZBOR UDELEŽENCEV: dne 14.9.2019 od 9.00 do 9.45 ure na terasi hotela Livada
ŠTARTNI ČAS: Start na strel ob 10.00 na luknjah v OKOLICI HOTELA, recepcija v hotelu Livada na golf recepciji.
NAGRADE: 1. BRUTO 1 mesto ženske, BRUTO 1 mesto moški , BRUTO 1 mesto senior, BRUTO 1 mesto seniorke
2. NETO 1, 2, 3 mesto skupina A (se določa po končani prijavi)
3. NETO 1, 2, 3 mesto skupina B (se določa po končani prijavi)
4. NAJDALJŠI UDAREC moški
5. NAJDALJŠI UDAREC ženske
6. UDAREC NAJBLIŽJI ZASTAVICI moški/ ženske
V primeru enakega bruto rezultata zmagovalcu določa dodatna igra na 1 luknji, nadalje 1 luknja , ponovitev…
V primeru enakega neto rezultata odloči igralni rezultat na 10 luknji, v primeru izenačenja pa še rezultati na 9, in/ ali
še na 10 luknji.
STROŠKI: Green fee 35 € + 12 € stoški obdelave in malica, pogostitev plača klub.
SODNIK: Božo Zorko
TEKMOVALNA KOMISIJA: Ladislav Tomšič, Vlado Karažinec in Mitja Vreš, J. Pucko
PRITOŽBE: So možne po objavi neuradni rezultatov 10 minut pred uradno razglasitvijo. Pritožba je pisna in jo rešuje
tekmovalna komisija.
DOBRO POČUTJE: UO vas ob zaključku turnirja vabi na druženje v Gostilno pri Štorklji (Na bregu 12, 9226 Moravske Toplice)
, kjer bo pogostitev in podelitev nagrad.
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