
       
 

SWING IN ITALY 2022 
 

5 turnirjev na golfskem igrišču Senza Confini Tarvisio 
 

Prireditelj/turnirji: Senza Confini Trbiž / 17.7., 14.8., 21.8., 4.9. in finale 25.9. 

 

Pravica do udeležbe: Aktivni člani priznanih golf klubov z urejenim statusom za leto 2021 in veljavnim HI. 

 

Prijave na turnir:  Skladno z razpisom posameznega turnirja. 

 

Štart:    Štartna lista bo objavljena na www.golfportal.si dan pred turnirjem. 

 

Prijavnina:            Štartnina za posamezen turnir je 68 € ; za imetnike letne karte 28€  

   (vključuje GF, jutranja kavica z rogljičkom in pasta po turnirju). 

    

Način igre:   Stableford HCP turnir 

 

Udarjališča:   Dame – rdeča, gospodje – rumena 

 

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 Senza 

Confini Trbiž, ki so v skladu s Pravili golfa 2019 in so odobrena s strani tekmovalne komisije, 

ter so v skladu s pravili WHS 2020. 

 

TURNIRSKA PRAVILA:  

 

 Način igre: Eclectic – Turnir, ki se igra več krogov. Vsak posamični turnir je stb hcp turnir.  

V končni rezultat štejejo najboljši rezultati na posamičnih luknjah najboljših 3 neto stb iger. Od seštevnega 

rezultata se odšteje HI na dan finalnega turnirja. 

 Nagrada za zmagovalca v neto razvrstitvi je potovanje v Dubai. Za končno razvrstitev šteje HI na finalnem 

turnirju 25. septembra 2022. Minimalni HI je 36 –  igralci z višjim hcp igrajo s HI 36. 

 Uporaba golf avtomobilčka je dovoljena.  Vsi turnirji veljajo za spremembo hcp in so objavljeni na 

www.golfportal.si. 

 V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjem turnirju. 

 

Razglasitev rezultatov: Po finalnem turnirju 

 

NAGRADA: 

7 dnevno potovanje v San Domenico Golf (https://www.sandomenicogolf.com/en/san-domenico-golf-puglia) 

Puglia za 2 osebi (dvoposteljna soba), vključno z letalskim prevozom, ***** Hotel „Masseria Cimino“ in  5 

igralnin. 
Pomembno: nagrada velja le do 31. decembra 2023, sicer zapade. 

 

Tekmovalna komisija:  Gregor Gritzky, Sašo Kranjc 

 

Sodnik:              Sašo Kranjc 

 

Pritožbe:   10 minut po objavi rezultatov 
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