
+50 let vs. -50 let

 vs.
Golf igrišče: Mokrice
Začetek:  Sobota    8.06.2019,   ob 11.00 uri
Pravica do udeležbe: Amaterski igralci golfa, z urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče 
leto.  (Max. 80 igralcev). Pravico nastopa imajo vsi lanskoletni udeleženci turnirja in za 
povabljene.

Način igre: STABLEFORD, 18 lukenj. Turnir NE šteje za spremembo hcp.

Prijave na turnir: mladinci pri: Pakar Mitja 051/245-253,
starejši mladinci pri: Ivan Brumat 041/633-721
recepcija Golf Mokrice tel: 07/45 74 246 ali e-mail: golf@terme-catez.si

Igralnina: 30 EUR, avtomobilček: 31 EUR

Prijavnina: 25 EUR all-inclusive in vključuje: darilno vrečko organizatorja, malico po 9. luknjah,
pijačo (aperitiv, vino, pivo, coca cola, mineralna voda) kosilo – žar. Hrana in pijača do porabe 
predvidenih zalog.
Možnost spanja v suitah za do 5 oseb (cena 84 EUR za suito) in možnost nastanitve v hostlu 2km 
stran od Mokric (Jesenice na dolenjskem 8a), cena za udeležence turnirja 10€. Info:041/989-048.

Bogat srečelov. Glavna nagrada je vikend paket za 4 osebe v apartmajski hiši z odprtim 
bazenom v Punatu na otoku Krku.

Startni čas: Štartni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem po 17.00 uri.

Udarjališča: Moški – rumene oznake          Ženske – rdeče oznake

Trenutni rezultat po 6. letih 3:3

Ekipna nagrada: Prehodni Pokal (štejejo vsi bruto + neto rezultati (enako število od vsake ekipe))

Nagrade:
1. mesto bruto M
1.,2.,3. mesto neto Ž Longest Drive (skupno)

1.,2.,3. mesto neto M Nearest to the pin (skupno)

ENAK REZULTAT: 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.
PRAVILA IGRE: Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili Golfa 2016-2018 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.



Razglasitev rezultatov: Po končanem tekmovanju.
Tekmovalna komisija: Mitja Pakar, Bernard Munič, Ivan Brumat
Sodnik: Sandi Pakar

Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb pogojev razpisa tekmovanja, določi nove štartne čase, določi 

ustrezne nagrade pred vsakim razpisanim posameznim  turnirjem glede na udeležbo.


