RAZPIS
KLUBSKO PRVENSTVO
GOLF KLUB LIPICA 2015
Datum:
Startni čas:
Prijave:

Način igre:
Pravila igre:

Pravica do udeležbe:
Plačilo:
Skupine:

Startni časi:
Pogostitev in podelitev
nagrad:
Nagrade:

Startne oznake:
Tekmovalna komisija:
Sodnik:
Pritožbe:
Pravica do sprememb:
Zavarovanje:

.

SOBOTA, 12. september 2015
Postopni start s prve luknje, ura bo določena glede na število prijav.
do 10.9.2015 do 17.00 ure na tel.: 05 7 391 724,
030 642 599 ali
e – mail: golf@lipica.org
STABLEFORD – HCP TURNIR
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili Golfa in Amaterskega
Statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited, lokalnimi pravili
golf igrišča Lipica, ki so v skladu s pravili golfa in odobreni
s strani tekmovalne komisije ter pravili EGA Handicap System-a
2012 – 2015. V primeru enakega rezultata in hcp –a se upošteva boljši
rezultat na zadnjih devetih luknjah, šestih luknjah, treh luknjah,
18. luknji (luknjah 10-18).
Če še vedno ni odločeno, se po enakem sistemu seštevanja upošteva
rezultat na luknjah 1-9. Če so vsi rezultati enaki odloča žreb.
Pri morebitnem enakem rezultatu za klubskega prvaka odloča
nadaljevanje igre »Sudden death «, ki se igra do končne odločitve
z luknje 1.
članice in člani GK Lipica s plačano letno članarino.
Green fee za člane, ki nimajo letnih kart
A (do 12,0)
B (12,1 – 24,0)
C (24,1 – 36,0)
D (36,1 – 54,0)
V skupini mora biti najmanj 6 igralcev sicer se skupina poviša oz. zniža
do meje ko je temu pogoju zadoščeno. Zniža se lahko samo zadnji
skupini.
bodo objavljeni po 15.00 uri dan pred tekmovanjem na oglasni
deski v golf hiši in na spletni strani (www.golfportal.info)
Po turnirju.
Klubski prvak 2015
1. BRUTO moški
1. BRUTO ženske
1., 2., 3. mesto NETO A
1., 2., 3. mesto NETO B
1., 2., 3. mesto NETO C
1., 2., 3. mesto NETO D
moški – rumene, ženske – rdeče
Stojan Štolfa, Andrej Kraljič, Klavdij Godnič
Stojan Štolfa
v pisni obliki najkasneje 15 min. po objavi začasnih rezultatov.
Organizator si v utemeljenih primerih pridružuje pravico do sprememb
razpisa.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
GOLF KLUB LIPICA
Predsednik: Branko Florjanič

