
KLUBSKA LESTVICA 2022
Golf Klub Grad Mokrice

Informacije

način igre STABLEFORD (9 lukenj) – Šteje za HCP

odbijališča moški - rumene, ženske - rdeče

pravica 
nastopa

vsi igralci z veljavnim HCP ali DI, z urejenim 
članstvom v bazi GZS. (plačana članarina v 
klubu katerega je A član)

prijave do 12. ure na dan tekmovanja na recepciji 
igrišča, na e-mail golf@terme-catez.si ali tel. 
+386 7 4 57 42 46

prijavnina za člane pokrije Golf klub Grad Mokrice 
(večerja), nečlani plačajo 13,00 €

igralnina po ceniku, za člane popust 20 % na igralno karto 

pravila igre Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa 
2019 in s pravili Amaterskega Statusa odobrenimi 
s strani R&A Rules Limited & USGA,  tekmovalnimi 
pogoji GZS, lokalnimi pravili, ki so v skladu s 
Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne 
komisije, ter so v skladu s pravili EGA World 
Handicap System-a 2020. 

tekm. komisija Sandi Pakar, Mislav Marin, Gorazd Bizjak

sodnik Sandi Pakar

Datumi

I. 10. 5. 2022 prvih devet lukenj

II. 7. 6. 2022 -

III. 5. 7. 2022 -

IV. 2. 8. 2022 -

V. 13. 9. 2022 -

VI. 4. 10. 2022 -

Štartna lista bo objavljena na dan turnirja ob 
ca. 14. uri na www.golfportal.si.

Nagrade (po zadnji tekmi v oktobru) 

1. bruto moški

1. bruto ženske

1., 2. in 3. mesto neto moški

1., 2. in 3. mesto neto ženske

The longest drive moški, ženske

Nearest to the pin

• Pri neto nagradah ima prednost nižji 
hendikep, pri bruto nagradah ima 
prednost višji hendikep.

• V primeru enakega hendikepa se 
upošteva boljši rezultat na luknjah št. 
9, 6, 3 ali zadnji luknji.

• V kolikor še vedno ni mogoče določiti 
boljšega rezultata se le-tega določi s 
pomočjo žreba.

golfklub-gradmokrice.si
Golf klub Grad Mokrice

Rajec 4, SI-8261 Jesenice na Dolenjskem 
T +386 (0) 745 742 46

 F +386 (0) 749 570 07
DŠ 19728115

MŠ 5506417000
info@golfklub-gradmokrice.si  IBAN SI56 0237 3003 5153 603
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