
        
                               

 

     Datum: 09. 05. 2016 

 

NE ZAMUDITE - PRVIČ V SLOVENIJI !!! 

 

24 UR GOLFA – turnir GOLF CENTER STANEŽIČE 
 

 

DATUM PRIČETKA TURNIRJA : 10. 06. 2016 ob 17.00 uri 

 

DATUM ZAKLJUČKA TURNIRJA : 11. 06. 2016 ob 17.00 uri, po končanem turnirju druženje s pogostitvijo, DJ in 

razglasitvijo rezultatov. 

 

ŠTARTNI ČASI IN NAČIN ŠTARTA : Prvi štartni čas: ob 17.00 uri, odvisno od števila prijav; po štartni listi, ki jo 

pripravi Golf Stanežiče; način štarta: štart na strel s sedmih lukenj; število v flightu - 3 igralci, ki tvorijo ekipo. Naslednji štart 

čez dve uri in tako do konca turnirja. 

 

PRAVICA NASTOPA : Tekmovanje je namenjeno golfistkam in golfistom s HCP do 54; minimalno število udeležencev 

54, maksimalno število udeležencev 84. 

 

PRIJAVE IN PRIJAVNINA : 

Prijave: e-pošta : golf@siska.sport-ljubljana.si; zadnji rok za prijavo 27. 05. 2016; Prijavnina: 20 € na osebo, ki se poravna do 

27. 05. 2016 na recepciji Mladinskega golf centra Stanežiče + dve dnevni karti ali letna karta. Sprejemamo prijave ekip. Ekipa 

sestavlja tri igralce. Dodatne informacije na telefonski številki 041 600 918. 

 

OBVEZNA OPREMA IGRALCEV :  

Naglavne svetilke. Svetleče žogice prejme vsak igralec na recepciji pred začetkom nočnega igranja. 

 

KOTACIJA ZA NEIGRALCE OZIROMA GLEDALCE : 

Vsi, ki bi se radi udeležili zaključka turnirja kot gledalci in udeleženci pogostitve, se ravno tako prijavijo na recepciji do 27. 

05. 2016 in plačajo pogostitev 15,00 €. Otroci kot gledalci turnirja prispevajo 5,00 €, za kar dobijo pijačo in jedačo. 

 

PRAVILA IGRE IN NAČIN IGRE : 

Pravila igre : igra se v skladu z aktualnimi pravili in odločbami amaterskega statusa R&A, pravili EGA HCP sistema, pravilniki 

GZS in lokalnimi pravili. Način igre : seštevna igra, igralci izpolnjene števne kartice oddajo na recepciji po vsaki odigrani igri 

18. lukenj. Vsaka ekipa igra 3 x 18 lukenj ali 4 x 18 lukenj odvisno od števila prijavljenih. Za končni rezultat se upošteva 

skupno število točk posamezne ekipe. Enak rezultat ob zaključku turnirja: odloča boljši rezultat na zadnjih 3, 2, 1 luknjah in 

potem žreb. Igrišče : PAR 54. Štartne oznake: enotne za ženske in moške; merilci razdalj: dovoljeni so merilci linearnih 

razdalj; turnir ne velja za HCP. 

 

 

  



 
Stran 2 od 2 

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD : 

Razglasitev rezultatov po koncu tekmovanja. Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal in praktične nagrade. Drugo in tretje 

uvrščena ekipa prejme praktične nagrade. 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA IN SODNIK  

TK.: Aleš Perčič, SODNIK: Matjaž Car 

 

PRITOŽBE IN SPREMEMBE: 

Pritožbe: TK v pisni obliki, 15 minut po zaključku turnirja; spremembe: TK si pridružuje pravico do sprememb pogojev 

tekmovanja. 

 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE (do 27. 05. 2016): 

golf@siska.sport-ljubljana.si 

041 600 918 

 

 

Lep pozdrav, 

 

Šport Ljubljana – Mladinski golf center Stanežiče 

 

 


