RAZPIS
KRANJSKOGORSKA LIGA 2019
GOLF KLUB Kranjska Gora
Datumi turnirjev :
Kranjska Gora (5x vikendi): po koledarju turnirjev in zaključek 13.10. (ne šteje za skupni rezultat) Trbiž (4x vikendi): po koledarju turnirjev in na drugih igriščih (3x četrtki): po koledarju turnirjev.
Organizator ima pravico do spremembe datuma posameznega turnirja.
Vs turnirji, razen v Kranjski Gori na šestih luknjah, so hcp turnirji (posamični razpisi)!
Pravica nastopa:
Članice in člani GK Kranjska Gora ali ostalih klubov GZS z urejenim članstvom za leto 2019.
Prijave in prijavnina:
Prijavnina za vseh 12 turnirjev je 50€ in mora biti plačana v enkratnem znesku do prve udeležbe na KGL.
Posameznega turnirja se lahko udeležujete tudi brez plačane prijavnine, a le s plačilom vsakokratne štartnine v
znesku 10€. Igralnina se plača po dogovorjenih dodatno znižanih cenah na posameznih igriščih.
Za sponzorske turnirje s pogostitvijo, se v skladu s splošnimi pravili turnirjev, doplača 15€.
Za posamezni turnir je OBVEZNA prijava dva dni pred turnirjem do 18:00 na naslov prijave@golf-kg.si .
Na recepcijah igrišč prijav NE sprejemajo.
Štartna lista :
Štartna lista bo objavljena dan pred turnirjem na Golf portalu, pred turnirjem na posameznem igrišču in na
klubski spletni strani.
Način igre:
Turnirji se igrajo po sistemu stablefort. Za skupno razvrstitev šteje 7 najboljših rezultatov.
Podelitev priznanj in nagrad:
Po končanem zadnjem turnirju za skupno uvrstitev v sledečih kategorijah :
1.
mesto bruto dame
1.
mesto bruto moški
1.- 2. mesto neto
V primeru enakega rezultata odločajo boljše uvrstitve na posameznih turnirjih.
Po finalnem turnirju bo žrebanje bogatih nagrad. V žrebanju sodelujejo igralci, ki so poravnali prijavnino za vse
turnirje. V žrebu imajo toliko srečk kolikor turnirjev so se udeležili!
Pravila igre:.
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa 2019in s pravili Amaterskega Statusa odobrenimi s strani R&A
Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili (golf igrišča kjer tekmovanje poteka), ki so v skladu s Pravili golfa in
so odobrena s strani tekmovalne komisije, ter so v skladu s pravili EGA Handicap System-a 2016 – 2019.
Igrišče za golf:
Kranjska Gora, Trbiž, …
Startne oznake:
Rumene - moški.
Rdeče – dame
Sodnik:
Sašo Kranjc
Tekmovalna komisija:
Miha Gregorčič (organizator), Gregor Benedik, Sašo Kranjc
Pritožbe:
V pisni obliki na GK Kranjska Gora s kavcijo 50€, ki se v primeru upravičene pritožbe vrne.

