
Diners Club Golf Challenge 2021.
Dvojni golf spektakel, petek 18. junija 2021. 
Golf igrišče CUBO

Kdo lahko sodeluje?
Vsi amaterski igralci golfa z urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče leto in hkrati imetniki 
veljavne kartice Diners Cluba. Izjema so zmagovalci/udeleženci turnirja Pro-Am Classic v letih 
2018, 2019 ter člani GZS tekmovalnih selekcij (aktulani in nekdanji), ki lahko igrajo na turnirju, 
vendar zunaj konkurence (igrajo le za HCP). Golfski turnir šteje za izbor treh zmagovalcev za 
glavno nagrado – 29. svetovno prvenstvo Diners Club Pro-Am Classic 2021 Barcelona-Španija.

Prijave na turnir Race to Barcelona
Osebno pri recepciji golf igrišča CUBO, na tel. št. 041 903 555 ali po elektronski pošti 
turnir@cubogolf.com. Pogoj za sodelovanje je status aktivnega imetnika kartice Diners Club. 
Za preverjanje statusa kartice oz. njeno pridobitev pokličite 031 383 078 ali nam pišite na 
golf@erstecard.si. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni za komunikacijo glede tekmovanja, 
pošiljanje informacij, povezanih s kartico Diners Club, in drugimi golfskimi dogodki. 
Prejete podatke lahko uporabljajo tudi pogodbeni partnerji oz. sponzorji golfskega turnirja.
Število mest je omejeno.

Startni časi
Startni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem.

Prijavnina
Dnevna vstopnica 63 EUR+startnina 30 EUR.
Imetniki letnih vstopnic za golfsko igrišče CUBO: startnina 30 EUR.

Race to Barcelona
Stableford, 18 lukenj, posamezniki. Tekmovanje 
velja za spremembo HCP. 

Pravila igre
Tekmovanje bo potekalo skladno s Pravili golfa 
in s pravili Amaterskega statusa, ki ga je odobril 
R & A Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili, 
ki so skladna s Pravili golfa in jih je odobrila 
tekmovalna komisija, skladna pa so tudi s 
pravili EGA Handicap System 2021.

Barcelona Shoot Out Challenge
Na turnirju se bo med seboj pomerilo 
10 tekmovalcev. Tekmovalce določi žreb 
igralnih kart na dan turnirja. 

Pravila igre
Tekmovanje bo potekalo po principu 
izločanja. Končni zmagovalec je tisti z 
najmanj udarci med vsemi udeleženci 
tega tekmovanja.



Partnerji:

Kategorije Race to Barcelona 2021
Eagle: 0-13,6 Šteje seštevek bruto in neto točke.
Birdie: 13,7–54* Šteje seštevek bruto in neto točke.
* Maksimalni HCP je omejen na 24. udeleženca turnirja, ki bo imel HCP 24,1 in več, za rezultat kategorije Birdie Race to Barcelona pa se mu šteje HCP 24.

Nagrade kategorije Race to Barcelona
Zmagovalca/-ki v kategoriji Eagle in Birdie na turnirju bodo predstavljali Slovenijo na 
svetovnem turnirju Diners Club Pro-Am Classic. Stroške uradnega dela turnirja, razen stroška 
osebne porabe, plača organizator. 29. svetovni finale Diners Club Pro-Am Classic bo v PGA 
Catalunya Resort, Girona, Španija, od 10. 10 do 14. 10. 2021. Ob morebitnem enakem rezultatu 
odloča dodatna igra (sudden death) od luknje do luknje. Te določi tekmovalna komisija oz. 
organizator tekmovanja. Nagrada ni prenosljiva oziroma izplačljiva.

Nagrada Barcelona shoot out challenge
Zmagovalec bo zastopal Slovenijo na svetovnem turnirju Diners Club Pro-Am Classic v PGA Catalunya 
Resort, Girona, Španija, od 10. 10 do 14. 10. 2021. Stroške potovanja uradnega dela turnirja, razen 
stroška osebne porabe, plača organizator. Nagrada ni prenosljiva oziroma izplačljiva.

Kategorije neto
A: 0–13,6, B: 13,7–18,9, C: 19–24, D: 24,1–54

Nagrade neto
1., 2. mesto neto skupin A, B, C, D
Najdaljši udarec dame, gospodje na 18. luknji, najbliže zastavici, gospodje na 14. luknji; najbliže 
zastavici dame na 16. luknji. Enak rezultat neto: ob morebitnem enakem rezultatu se upošteva 
boljši rezultat na zadnjih devetih luknjah, šestih luknjah, treh luknjah, 18. luknji. Če še vedno ni 
odločeno, o uvrstitvi odloča žreb.

Pomembno obvestilo
Pogoj za upravičenost do glavne nagrade Race to Barcelona 2021 je status aktivnega imetnika 
kartice Diners Club. Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb 
pogojev iz razpisa tekmovanja.
Ob razglasitvi rezultatov mora biti prejemnik nujno navzoč. V nasprotnem primeru se lahko 
organizator odloči in podeli nagrado naslednjemu oziroma je ne podeli.

Pravila udeležbe
Udeležbo na turnirju poleg tega razpisa urejajo tudi Pravila udeležbe na turnirju Diners Club 
Golf Challenge 2021.  S pravočasno prijavo na turnir vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen 
z vsemi pravili in pogoji turnirja ter, da se z njimi v celoti strinja. 


