Golf Klub Grad Mokrice

MEMORIALNI TURNIR 2020
sobota, 10. 10. 2020, 9.30
1.0.0 DC IX XX

Nagrade in skupine

štart

Postopen štart ob 9.30

pravica
nastopa

Vsi igralci z veljavnim HCP ali DI, z urejenim
članstvom v bazi GZS (plačana članarina v
klubu katerega je A član). Za tujce, ki niso člani
slovenskih golf klubov velja prijava izključno na
mail: golf@terme-catez.si z nasljednimi podatki:
priimek, ime, naslov, tel, golf klub in HCP

1. mesto bruto moški

način igre

STABLEFORD

1. in 2. mesto neto B

odbijališča

moški - rumena, ženske - rdeča

1. in 2. mesto neto C

prijave

do petek, 9. 10. 2020, do 12. ure
na golf@terme-catez.si ali tel +386 7 4 57 42 46.
Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

The longest drive moški, ženske
(na 18. luknji)

prijavnina

22,00 € (za člane GKGM prijavnino plača klub)

igralnina

35,00 €

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.

tekmovalna
komisija

Sandi Pakar, Mislav Marin, Bizjak Gorazd

sodnik

Sandi Pakar

Golf klub Grad Mokrice
Rajec 4, SI-8261 Jesenice na Dolenjskem

T
F

+386 (0) 745 742 46
+386 (0) 749 570 07

MŠ

DŠ 19728115
5506417000

1. mesto bruto ženske
1. mesto bruto seniorji
1. in 2. mesto neto A

Nearest to the pin (na 10. luknji)
Skupine se določijo po štartu!
V primeru enakega rezultata bruto in neto
o višji uvrstitvi odloča boljši rezultat na
zadnjih 9, 6, 3, 2 ali zadnji luknji (upoštevamo
od 10.–18. luknje) oziroma žreb.

IBAN

SI56 0237 3003 5153 603
NLB d. d., SWIFT NLBASI2X

info@golfklub-gradmokrice.si

golfklub-gradmokrice.si

