GOLF LIGA »ZLATI GRIČ 2022«
 OBLIKA TEKMOVANJA
Tekmovanje bo izpeljana v skladu:
• s Pravili golfa in amaterskega statusa, ki so odobrena s strani R & A Rules Limited 2019.
• z lokalnimi pravili golf igrišča Zlati grič, ki so v skladu s Pravili golfa 2019 in določili Lokalnih pravil GZS 2019
• s pravili WHS Handicap sistema 2020
Igra se na golf igrišču Zlati grič. Način igre: stableford (start na strel).
Ekipo sestavlja 6 igralcev.
Za posamezno kolo štejejo trije najboljši neto in bruto rezultati igralcev posamezne ekipe. Na osnovi seštevka rezultatov se na
posameznem kolu razvrsti ekipe. V kolikor na posameznem kolu nastopajo manj kot trije tekmovalci prijavljene ekipe, ekipa ne dobi
točk, tekmovalcu pa se rezultat šteje za posamično razvrstitev. Za končni ekipni rezultat štejejo vsa kola.
Za končno uvrstitev posameznikov (bruto, neto) se pri tekmovalcih, ki so odigrali vsa kola najslabši rezultat ne upošteva.

 TERMINI POSAMEZNIH TEKEM
Igralni dnevi so predvideni enkrat mesečno ob četrtekih v mesecih aprilu, maju, juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru.

•
•
•
•
•
•
•

21. 4. 2022 ob 14. uri
19. 5. 2022 ob 15. uri
16. 6. 2022 ob 15. uri
7. 7. 2022 ob 15. uri
18. 8. 2022 ob 14. uri
15. 9. 2022 ob 14. uri
6. 10. 2022 ob 13. uri

Po vsakem odigranem kolu, bo po predhodnem dogovoru ekip, pripravljena malica. Sledi takojšnja razglasitev najboljših v odigranem
kolu. Rezultati lige Zlati grič bodo objavljeni na spletni strani www.golfzlatigric.si, na oglasni deski golf igrišča.

 VODENJE TEKMOVANJA
Organizator lige je golf klub Zlati grič. Ligo vodi tričlanska komisija, ki določi vodjo tekmovanja. Organizator si pridržuje pravico, da
zaradi objektivnih okoliščin spremeni termin oz. odpove posamezno kolo. Vse pobude, pripombe in pritožbe morajo podati vodje
(kapetani) ekip tekmovalni komisiji. Tekmovalna komisija bo o svojih odločitvah obveščala vodje (kapetane) ekip.

 PRAVICA NASTOPA IN OMEJITVE
Za prijavljeno ekipo lahko igrajo le do 1. kola prijavljeni igralci. Vsak igralec lahko igra le v eni ekipi. Po prijavi ekipe ni mogoče
spremeniti igralcev ekipe. Pogoj za sodelovanje v ligi je HI 47 oz. predhodna udeležba na vsaj dveh uradnih golf turnirjih.
Prijavijo se lahko ekipe klubov, gospodarskih družb, podjetnikov, zavodov in tudi neformalne skupine.

 PRIJAVA EKIP
Rok za prijavo ekip je 12. 4. 2022. Priporočamo, da se ekipe prijavijo čimprej, ker je ŠTEVILO EKIP OMEJENO (10). Prednost pri
prijavi imajo ekipe, ki so tekmovale v lanski sezoni. Za nove ekipe bomo upoštevali vrstni red prijave in plačila kotizacije. Prijava
mora biti predložena na prijavnici, pisno na igrišču oz. na e-mail naslovu golf@zlati-gric.si in vsebuje: ime ekipe, ime vodje ekipe z
njegovo telefonsko številko ter e-mail naslovom, člane ekip in njihove HI.

Za vsako ekipo mora biti določen vodja (kapetan) ekipe. Vodja ekipe je zadolžen in odgovoren, da so vsi člani posamezne ekipe
seznanjeni s splošnimi tekmovalnimi pogoji, ter za pravočasno prijavo ekipe na posamezno kolo.

 PRIJAVNINA
Ekipe plačajo enkratno kotizacijo v višini 100 EUR. Kotizacijo je potrebno nakazati na TRR: SI56 6100 0000 6451 526 (Delavska
hranilnica d.d.), SWIFT: HDELSI22, sklic 00 ll64 2022 do 12. 4. 2022. Prijave ekipe, ki do prvega kola ne bodo imele poravnane
kotizacije, se ne bodo upoštevale in ne bodo imele pravico nastopa. Startnino za udeležbo igralcem krije golf klub Zlati grič.

 PRIJAVA EKIP NA POSAMEZNO KOLO
Rok za prijavo in odjavo ekip oz. posameznikov na posamezno kolo je zadnji torek pred posameznim kolom, do 12. ure v recepciji
igrišča, tel: 03/7580362, GSM 041/780-405, oz. po e-mailu golf@zlati-gric.si. Kasnejših prijav ekip se ne upošteva.
Vsak tekmovalec se mora na dan tekmovanja, vsaj pol ure pred pričetkom kola, javiti na recepciji golf igrišča in tako potrditi svojo
prisotnost na tekmovanju.

 TOČKOVANJE
Pri posameznikih se seštevajo bruto oz. neto rezultati posameznih kol. Tekmovalec, ki po končanem tekmovanju doseže največje
število točk je skupni zmagovalec v bruto oz. neto kategoriji.
Ekipe po posameznem kolu se razvrstijo po vrstnem redu, glede na seštevek treh najboljših bruto oz. neto rezultatov igralcev
posamezne ekipe. Zadnje uvrščeni ekipi na posameznem kolu v bruto oz. neto kategoriji se pripiše 1 točka, predzadnji 2, in tako
dalje do prvo uvrščene ekipe, ki se ji pripiše toliko točk kolikor je ekip + 1 bonus točka za zmago na posameznem kolu (primer: če je
število vseh ekip 10, se ekipi, ki zmaga pripiše 11 točk). Ekipa, ki po končanem tekmovanju doseže največje število točk je skupni
zmagovalec v bruto oz. neto kategoriji.
V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip oz. posameznikov pride do delitve mest in delitve točk.
V primeru enakega rezultata prvih treh osvojenih mest v končni razvrstitvi ekip in posameznikov, se upošteva večje število boljših
osvojenih mest. V kolikor enakost med ekipami ali posamezniki še vedno obstaja, se upošteva rezultate zadnjega kola tekmovanja.
Če je tudi po tem enakost še vedno prisotna (ekipna tekmovanja), se upošteva uvrstitev najboljšega posameznika v končni
posamezni razvrstitvi.

 PRIZNANJA IN NAGRADE
Končne nagrade ter priznanja skupnega seštevka lige dobijo prve tri neto ekipe, prve tri bruto ekipe, posameznik za bruto in neto
uvrstitev. Podelitev bo na zaključni pogostitvi, po odigranem zadnjem kolu.

 UPORABA MOBILNIH TELEFONOV
Uporaba mobilnih telefonov na igrišču med določenim kolom, se smatra kot motenje in nespoštljiv odnos do sotekmovalcev. Če ima
igralec pri sebi tako napravo, naj jo izključi. Vsako uporabo take naprave med določenim kolom lahko tekmovalna komisija
disciplinsko obravnavala in bo lahko vodila do izreka diskvalifikacije igralca s tekmovanja na osnovi pravila 1.2a.

PRIJAVNICA - GOLF LIGA »ZLATI GRIČ 2022«
IME EKIPE:____________________________________________
VODJA EKIPE:__________________________________________________
GSM:___________________________ E-pošta naslov:________________________________________
IGRALCI:

Ime in priimek:

e-mail naslov:

1._________________________________________

____________________________________

2._________________________________________

____________________________________

3._________________________________________

____________________________________

4._________________________________________

____________________________________

5._________________________________________

____________________________________

PLAČILO PRIJAVNINE:
Enkratno kotizacijo v višini 100 EUR bo ekipa plačala do 12. 4. 2022:
Golf Klub Zlati grič, Škalce 91, 3210 Slovenske Konjice
TRR : SI56 6100 0000 6451 526 (Delavska hranilnica d.d.), SWIFT: HDELSI22
Model 00, sklic ll64 2022.
Prijave ekipe, ki do prvega kola ne bodo imele poravnane kotizacije, se ne bodo upoštevale in ne bodo imele
pravico nastopa.
IZJAVA:
Potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi pogoji, ki so objavljeni v razpisu za GOLF LIGO »ZLATI GRIČ 2022«
in se prijavljamo na tekmovanje.
Podpis vodje ekipe: _______________________________________
Izpolnjeno prijavnico poslati na: golfklub@zlati-gric.si ali golf@zlati-gric.si.

