
 
KLUBSKO PRVENSTVO 
ČLANOV DINERS GOLF & COUNTRY KLUBA LJUBLJANA 

Uporaba avtomobilov in elektronskih naprav na turnirju je dovoljena.  
 

 

Datum tekmovanja:  Ponedeljek, 25.6.2018  

 

Prireditelj:  Diners Golf & Country Klub Ljubljana  

 

Golf igrišče:  Diners CUBO golf igrišče Ljubljana  

 

Začetek:  Ob 8.00 uri 

 

Pravica do udeležbe:  Člani Diners G&CC Ljubljana, z urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče leto.  

 

Način igre:  Seštevna igra 18 lukenj za skupino A,  

Stableford 18 lukenj za skupine B, C, D,   

Prvenstvo šteje za spremembo hcp v vseh skupinah. 

 

Prijave na prvenstvo:   po elektronski pošti: turnir@cubogolf.com, osebno na recepciji Diners Golf igrišča Ljubljana ali na telefonsko 
številko 041 903 555 
Prijave sprejemamo do 21.6.2018 do 19. ure. Prireditelj ima pravico prijaviti igralce po preteku roka za prijave. 

Prijavnina Green fee: 55 € (ne velja za imetnike letnih kart) 
Štartnina: 25 € (v ceno štartnine je vključena malica po 9 luknjah in pogostitev z glasbo po zaključku igre) 

 

Štartni čas: 
 

Štartni časi bodo objavljeni dan pred prvenstvom po 13.00 uri.  
Štartna lista bo sestavljena po hcp, začnejo najnižji hcp.  
 

Udarjališča:  V skupini A:        dame modra udarjališča in gospodje bela udarjališča. 
Skupine B, C, D: dame rdeča udarjališča in gospodje rumena udarjališča  

 

Skupine: Dame: 
A: hcp          do 18,4 
B: hcp   18,5 do 26,4 
C: hcp   26,5 do 54 
 

Gospodje: 
A: hcp           do 11,4 
B: hcp    11,5 do 18,4 
C: hcp    18,5 do 26,4 
D: hcp    26,5 do 54 

Za klubsko prvakinjo in prvaka lahko igrajo tudi igralci z višjim hcp, kot je to določeno za skupino A, pod pogojem, 
da to navedejo pri prijavi na prvenstvo in igrajo z udarjališč določenih za skupino A. 
 

Nagrade: Samo skupina A:     klubska prvakinja, z najnižjim (bruto) seštevkov udarcev,  

                             klubski prvak, z najnižjim (bruto) seštevkom udarcev,  

                             1. mesto juniorji z najnižjim (bruto) seštevkom udarcev,  
                             1. mesto seniorji z najnižjim (bruto) seštevkom udarcev. 
Skupine B, C in D:   1. mesto bruto v vsaki hcp skupini,  
                             1. in 2. mesto neto v vsaki hcp skupini, 
                             Najdaljši udarec gospodje,  

                             Najdaljši udarec dame, 
                             Najbližje zastavici. 
 

Razglasitev 

rezultatov:  

Po končanem tekmovanju.  

Pravila: Pravila Golfa in Amaterskega statusa odobrena s strani R&A Rules Limited, lokalna pravila, ki so v skladu s pravili 
golfa in odobrena s strani tekmovalne komisije ter pravila EGA Handicap System 2016-2019. 
 

Enak rezultat:  V primeru enakega rezultata v seštevni igri se za klubsko prvakinjo/prvaka igra »sudden death« na dodatnih luknjah 
1, 2, 3. 
V primeru enakega rezultata pri juniorjih in seniorjih se upošteva boljši rezultat na zadnjih devetih luknjah igrišča, 
šestih luknjah igrišča, treh luknjah igrišča, 18. luknji. Enako velja za bruto in neto rezultate v posameznih skupinah. 
Če še vedno ni odločeno, o uvrstitvi odloča žreb. 
 

Tekmovalna komisija:  Dušan Novak, Aleš Gregorič, Valter Nemec 
 

Pritožbe:  15 minut po razglasitvi rezultatov.  

Zaključek prvenstva: Z razglasitvijo rezultatov in pogostitvijo. 
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