
 

CUBO TOUR 

Golf Club della Montecchia 
 

Datum tekmovanja:   Čertek, 21.3.2020 

Prireditelj:   CUBO Golf Ljubljana 

Golf igrišče:    Golf Club della Montecchia, Italija 

Začetek:   Ob 11.30 – 1. In 10. luknja 

Pravica do udeležbe:   Igralci z urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče leto. 

Način igre:    Stableford 18 lukenj. Turnir NE šteje za spremembo HCP. 

 

Prijave na turnir:   Po elektronski pošti: turnir@cubogolf.com,  

osebno na recepciji CUBO golf igrišča Ljubljana,  

na telefonsko številko 041 903 555 

ali preko spletnega obrazca.  

Prijave sprejemamo do 14.3.2020 do 16:00. 

Prireditelj ima pravico prijaviti igralce po preteku roka za prijave. 

Prijavnina:  140€  

Rok za plačilo je 19.3.2020, odpovedi so mogoče do vključno 19.3.2020. V primeru 

kasnejše odpovedi ni možnosti vračila plačanega zneska. 

(Cene so pripravljene za 48 udeležencev. Ob morebitnem manjšem številu udeležencev se 

cena spremeni. Igralci bodo o spremembi naknadno obveščeni.) 

Štartni čas:    Štartni časi bodo objavljeni dan pred začetkom turnirja do 13:00.  

Udarjališča:    Dame rdeča udarjališča in gospodje rumena udarjališča 

Nagrade: 

1.Bruto skupno 

1.Neto A HCP do 12,4  

1.Neto B HCP 12,5 – 24,4 

1.Neto C HCP 24,5 – 56,0 

 

Razglasitev rezultatov:   Po končanem tekmovanju. 

Pravila:  Tekmovanje bo potekalo v skladu s Splošnimi pogoji tekmovanj na igrišču za Golf Club 
della Montecchia, Pravili golfa in Pravili amaterskega statusa, dobrenimi s strani R&A 
Rules Ltd., lokalnimi pravli, ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne 
komisije ter pravili EGA Handycap Sistem-a 2019, ter v skladu s tekmovalnimi pogoji ter 
lokalnimi pravili Golf zveze Slovenije za 2019. V primeru enakega rezultata na 
posameznem turnirju o boljšem mestu odločajo bolje odigrane luknje od 10-18, nato 13-
18, nato 16-18, nato 18 luknja. Če je rezultat še vedno enak o boljšem mestu odloča žreb. 
Prednost ima Bruto pred Neto. 
 

Sodnik:    Miha Repovž 

Tekmovalna komisija:  Miha Repovž, Grega Perne, Uroš Gregorič 

Pritožbe:    15 minut po razglasitvi rezultatov. 

 

OPOMBA: Uporaba avtomobilov je dovoljena. Igralci tekmujejo na lastno odgovornost. 

Uporaba elektronskih merilnih naprav za merjenje razdalje je dovoljena. 
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