
      GK KRANJSKA GORA         
 

RAZPISUJE 
 

23. PRVENSTVO GK KRANJSKA GORA 2021 
 
V soboto, 19. junija 2021, na golfskem igrišču Trbiž 
 

Prijave:   do četrtka, 17. 6. 2021 do 14. ure 

Na elektronski naslov:  prijave@golf-kg.si 
 

Štart:               Od 10.00 dalje s 1. in 8. luknje 

 

Igralnina :           Po znižani ceni 35€ na recepciji igrišča    
Štartnina :          25 € – plača se na igrišču predstavniku  
                            organizatorja in vključuje malico, nagrade in kosilo po turnirju 
 

Način igre:   Stableford HCP turnir 

Udarjališča:   Dame rdeča, moški 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. 
 

Udeležba:  Prijavijo se lahko člani GK Kr. Gora s poravnano članarino 2021.           

Za prehod meje velja pravilo 60 km (od igrišča do Radovljice), ostali 
potrebujejo negativen hitri test, ne starejši od 48 ur, ki ga lahko dobite v 

Kranjski Gori v italijanščini vsak dan od 7. do 9. ure in od 18. do 20. ure. 
 

Nagrade:  1. mesto bruto dame 

mesto bruto moški 
1. - 2. mesto neto dame 

1. - 2. mesto neto moški skupina A 
1. - 2. mesto neto moški skupina B 

 
Najdaljši udarec dame, najdaljši udarec moški in udarec najbližje        

zastavici dame, udarec najbližje zastavici moški.  
V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na luknjah 10 – 
18, 12 – 18, 14 – 18, 16 – 18. 

 

Sodnik:             Sašo Kranjc 

Tekmovalna komisija:   Mirjana Benedik, Grega Benedik, Sašo Kranjc 
 

Štartni časi: Štartna lista bo objavljena na spletnih straneh GK Kranjska Gora  
 www.golf-kg.si in na www.golfportal.si v petek, 18. 06. 2021 
 

Pritožbe:   10 minut po objavi rezultatov 
 

Zaključek:   Kosilo s podelitvijo priznanj po turnirju 
 
Organizator si pridržujejo pravico do sprememb. 
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