
R A Z P I S 
   

BAROVŠKA  ECLECTIC  LIGA  in  BAROVŠKA  ECL  LIGA PAROV - 2019  
GOLF KLUB Kranjska Gora 
 
Datumi :  
Od 19. aprila do 12. oktobra 2019 vsak petek po koledarju ob 15.00 – BL in po koledarju  ob 
10:00 – BL pari. (Glej koledar turnirjev)! Finalni turnir bo 12. oktobra ob 10:00. Vsi turnirji se 
igrajo na domačem igrišču v Kranjski Gori. 
Organizator ima pravico spremembe datuma finalnega turnirja in štartnega časa. 
 
Pravica nastopa: 
Vsi ljubitelji golfa. 
 
Prijave in prijavnina: 
Na dan turnirja pred začetkom turnirja (PE do 15:00, NE do 10:00) oz. v skladu z razpisom finalnega 
turnirja. Prijavnina igralca za ligo (ecl in pari) in STB&MP družabna srečanja znaša 35€ in za 
posamezno tekmovanje 5€. Igralnina se plača posebej po veljavnem ceniku. Otroci, člani GK Kranjska 
Gora, sodelujejo brezplačno.  Štartna lista bo objavljena pred začetkom  turnirja. Start pred 
objavljenim začetkom turnirja ni dovoljen.  
 
Podelitev nagrad in nagrade:  
Po finalnem turnirju  v  sledečih kategorijah : 
       

1. – 2. mesto dame neto ( praktične nagrade in priznanja)     
1. – 2. mesto moški neto ( praktične nagrade in priznanja) 
1. – 2. mesto pari 
 
Dobitnika glavnih nagrad (2 letni igralnini) bosta izžrebana, na razglasitvi rezultatov po finalnem 
turnirju, izmed igralcev, ki se bodo udeležili vsaj 40% turnirjev. Vsak udeleženec žrebanja ima v 
žrebu toliko srečk, kolikor turnirjev BL je igral in je do morebitnega drugega kroga žrebanja 
izžreban le enkrat. 

 
Kategorije hcp:   do 54 
 
Način igre:   

NETO ECLECTIC:  
Po finalnem tekmovanju se od  doseženega končnega rezultata na igralnih poljih od 1 do 18 
odšteje 1/2 HCP posameznega udeleženca. Posamezni turnir je priznan, če na njem igrajo 
najmanj štirje igralci. 
V primeru enakih rezultatov se igrajo dodatna polja po sistemu »sudden death« na finalnem 
turnirju. 
NETO ECLECTIC - pari:  
Način igre je Texass scramble. Igralni hcp para je ⅜ skupnega igralnega hcp-a. V primeru 
enakih rezultatov se igrajo dodatna polja po sistemu »sudden death« na finalnem turnirju. 
 

Tekoči rezultati se beležijo na posebnem panoju, ki bo obešen na klubski informacijski tabli na 
igrišču in bo objavljen tudi na klubski spletni strani. 

 
Pravila igre: 
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa 2019 in 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  
 
Startne oznake: 
Rumene - moški 
Rdeče – dame 
 
Tekmovalna komisija: 
Marina Ravnikar, Grega Benedik, Bojan Lazar, Sašo Kranjc 
 
Sodnik:   Sašo Kranjc 
 
Pritožbe: V pisni obliki na GK Kranjska Gora s kavcijo 50€, ki se v primeru upravičene pritožbe vrne.  


