- RAZPIS 1. GOLF TURNIR

PIZZERIJE PERUNIKA - ODPRTI
Datum:

NEDELJA, 26. MAJ 2013

Igrišče:
Pravica do nastopa:

GOLF LIVADA Moravske Toplice, PAR 72
Člani priznanega golf kluba z veljavnim članstvom za leto 2013 s HCP - 54

Štartni čas:

9.00 h – start na strel

Način igre:

Stableford, 18 igralnih polj, turnir šteje za spremembo HCP

Štartne oznake:

moški - rumene,

ženske - rdeče

Skupine:

A (HCP - 16,4)

B (16,5 - 29,4)

Pravila igre:

Pravila Golfa 2012-2015 in Amaterskega statusa odobrena s strani R&A Rules
Limited, lokalna pravila, ki so v skladu s pravili golfa in EGA Handicap System
2012-2015. V primeru istega rezultata v bruto skupini odloča slabši(višji) eHCP nato boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3 oz. 1 luknji seštevne kartice – nato
žreb. Pri istem neto rezultatu o vrstnem redu odloča boljši (nižji) e- HCP, nato
rezultat na zadnjih 9,6,3 oz. 1 luknji, na koncu pa žreb.

Tek. komisija:
Sodnik:

Bojan Berden, Kravanja, Toplak K.,
Bojan Gaberc

Nagrade:

1. mesto bruto ; 1., 2. mesto neto skupina A, B,; 1. mesto neto skupina C,
najbližji zastavici na 4. igralnem polju, najdaljši udarec na 7. igralnem polju
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo po končanem tekmovanju v

Igralnina:

36 € - imetniki turnirskih letnih kart Eagle in GCU na Livadi je ne plačajo,
imetniki Slo letne karte, ki ni kupljena na Livadi plačajo 10 €.

Štartnina:

12 € - vključuje startnino, malico za na igrišče (sendvič, voda, sadež)
PIZERIJI PERUNIKA VAM PODARJA SLASTNO PIZZO IN SLADOLED.
ZAPITEK PLAČATE SAMI.
Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev
iz razpisa tekmovanja in spremembe startnih skupin in časov.

Pravica sprememb:

PRIJAVE:

C (29,5 - 54)

Najpozneje do SOBOTE, 25.5. 2013 do 12.00 ure osebno na golfskem objektu
ali na tel: 02 512 50 66 , oz. pisno na golfshop@terme3000.si.
Datum in čas prijave je hkrati datum in čas odjave! Nepravočasno odjavljen je
diskvalificiran.

PRISRČNO DOBRODOŠLI V PIZZERIJO
PERUNIKA !

