25 LETNICA GOLF KLUBA ZLATI GRIČ
Golf igrišče Zlati grič, sobota 25. 6. 2022
DATUM IN ČAS

SOBOTA, 25. junija 2022, Start na strel ob 9.30

NAČIN IGRE

Texas Scramble, 18 igralnih polj, turnir ne šteje za spremembo HI.
Skupine s 4 oz. 3 igralci. Prijave so mogoče za posameznike ali skupine.

PRIJAVE

Do ČETRTKA, 23. junija 2022 do 12. ure, v recepciji igrišča na tel.: 03 7580 362,
GSM: 041 780 405, e-mail: golf@zlati-gric.si. Čas prijave je tudi hkrati čas odjave.

IGRALNINA

po ceniku Golf igrišča Zlati grič

ŠTARTNINA

Štartnina v višini 5 EUR, ki bo v celoti namenjena v dobrodelne namene za Šolski
sklad Glasbene šole Slovenske Konjice. Golf klub Zlati grič bo podvojil znesek zbrane
štartnine in ga nakazal v dobrodelne namene.
Pogostitev plača golf klub Zlati grič, vsak udeleženec prejme simbolično darilo

NAGRADE

1. mesto bruto
1. mesto neto
Udarec najbližje zastavici (9. in 18. luknja)
Najdaljši udarec (5. in 14. luknja)
Nagradni žreb 4 x green fee za golf igrišče Livada

PRAVICA NASTOPA Amaterski igralci golfa, člani golf kluba Zlati grič, z urejenim statusom aktivnega
igralca za tekoče leto in imajo veljaven hendikep indeks ter vabljeni gostje.
STARTNE OZNAKE

Ženske: rdeče, moški: rumene

PRAVILA IGRE

Playing HI za skupine z 4 igralci je 10% skupnega playing HI igralcev in 15% za skupine
po 3 igralce. V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na luknjah od
10-18, nato 13-18, nato 16-18, nato 18, luknja. V kolikor je rezultat še vedno enak o
zmagovalcu odloča žreb. Nagrade se podelijo samo prisotnim na podelitvi nagrad.
Igra se v skladu z aktualnimi pravili in določbami amaterskega statusa R&A, pravili
WHS sistema, pravilniki GZS in lokalnimi pravili

TEKMOVALNA
KOMISIJA

Stane Rajh, Brigita Felicijan, Jani Šribar
Tekmovalna komisija ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni razpis
tekmovanja, določi nove štartne čase in razpiše dodatna lokalna pravila. V primeru
premajhnega števila prijav ali neprimernega vremena se lahko turnir prestavi ali
odpove. Odločitve tekmovalne komisije so dokončne.

SODNIK

Andreja Cesar Goršek

