
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Turnir GK Velenje – »Andrejc d.o.o.« golf turnir  
Moravske Toplice 2.10.2021 

 

 

 

Datum tekmovanja: Sobota, 02.10.2021   

 

Prireditelj:   GK Velenje 

 

Golf igrišče:   Golf igrišče Moravske Toplice 

 

Začetek:                            Start na strel ob 10.00 

 

Pravica do udeležbe:        Člani GK Velenje in vabljeni gostje 

 

Način igre:                        Stabelford 

 

Prijave na turnir:  Na e-naslovu  golfshop@terme3000.si ali na telefonski  

številki 02/512-50-66 najkasneje do četrtka 

01.10.2021 do 12.00.  

 

Igralnina in startnina:     GF je 40€, za  mlade do  18 let 32 €.  

Člani ŠD Gorenja lahko koristijo ugodnosti na GF  s 

predložitvijo članske izkaznice.  
Startnina z malico za na igrišče, kosilom v Ajdi obdelavo 

podatkov je 25 €. 

 

Startni čas:                       Štartni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem do 16. ure na 

Golfportalu 

 

Udarjališča:                      Moški  - rumene oznake 

Ženske – rdeče oznake 

Otroci do 10 let – rdeče oznake 

 

Skupine:                           A: 0 – 54 moški 
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    A:  0 – 54 ženske 

    A: 0 – 54 mladina 

    A:  0 – 54 otroci do 10 let (rdeči količki) 

 

Nagrade:   1. mesto neto A (moški, ženske, mladina) 

2. mesto neto A (moški, ženske, mladina) 

3. mesto neto A (moški, ženske, mladina) 

 

Najdaljši udarec moški 

Najdaljši udarec ženske  

Najbliže zastavici  moški 

Najbližje zastavici ženske 

 

Razglasitev rezultatov:   Po končanem tekmovanju 

 

Pravila:   Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili Golfa 2019 in  

Amaterskega statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited, 

lokalnimi pravili, ki so v skladu s pravili golfa in odobreni s 

strani tekmovalne komisije ter pravili EGA Handicap Systema 

2020. 

 

Enak rezultat:                  V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na 

zadnjih devetih, šestih, treh, dveh in na18. luknji. 

luknji seštevne kartice. Če še vedno ni odločeno o uvrstitvi    

odloča žreb. 

 

Tekmovalna komisija:      Jože Pucko, Igor Magdič, Matjaž Meža 

 

Sodnik:                              Marjan Kovač 

 

Pritožbe:                          pisno 10 min  po razglasitvi rezultatov 

 

Zaključek turnirja: Z razglasitvijo rezultatov in skupnim kosilom  v Ajdi. 

 

 

 

Dodatno obvestilo: Upoštevati je potrebno odlok Vlade RS in ukrep NIJZ zoper COVID-19 ki 

veljajo na dan izvedbe turnirja. 


