
RAZPIS 
   

STB&MP  PRVENSTVO KRANJSKE GORE 2018 
GOLF KLUB Kranjska Gora 

 

Datumi turnirjev (vsi turnirji bodo na domačem igrišču v Kranjski Gori) 

Kranjska Gora : 5.5., 9.6., 21.7., 25.8. in finale 13.10.  

Organizator ima pravico do spremembe datuma posameznega turnirja. 

 

Pravica nastopa: 

Članice in člani GK Kranjska Gora. 

 

Prijave in prijavnina: 

Najkasneje do 5. maja na naslov prijave@golf-kg.si. 

Prijavnina za 5 turnirjev STB&MP in vse turnirje Barovške lige je 35 € in se plača pred prvim 

turnirjem na recepciji igrišča. 

Štartnina na posamičnem turnirju je 5€, brez plačane prijavnine pa 10€. Za sponzorske turnirje z 

vključeno jedačo in pijačo, se v skladu s splošnimi pravili turnirjev, doplača 15€. 

 

Štartna lista : 

Štartna lista, po razporedu na tabeli, bo objavljena na klubski spletni strani. 

 

Način igre:   

Prvi krog: Stb turnir in Match  Play z upoštevanjem 3/5 prednosti razlike igralnega hendikepa. 

Nadaljnji krogi: Zmagovalci igrajo MP, poraženci igrajo Stableford turnir. Razvrstitev Stb 

turnirja se točkuje, točke se prenašajo v naslednji krog. Zmagovalci MP prejmejo za zmago 

enako število točk kot zmagovalec Stb turnirja. V petem krogu igrajo za končnega zmagovalca 

med seboj dva finalista Matchev in dva najboljša iz Stb turnirjev. Ostali pa igrajo Stb turnir za 

razvrstitev od petega mesta naprej. Rezultati se vpisujejo v tabelo, ki je razpored za naslednji 

krog in bo objavljena na spletni strani in na oglasni deski na igrišču GK Kranjska Gora. 

Neudeležba na turnirju pomeni izguba Matcha in v naslednjem krogu udeležba na Stb turnirju. 

Če se Matcha ne udeležita oba igralca, napredovanje v naslednji Match določi žreb. 

 

Podelitev priznanj in nagrad:  

 Na finalnem turnirju.  

 

Pravila igre:. 

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in s pravili Amaterskega Statusa odobrenimi s  

strani R&A Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili Golf igrišča Kranjska Gora, 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.  

 

Startne oznake: 

Rumene - moški. 

Rdeče – dame 

 

Sodnik: 

Sašo Kranjc 

 

Tekmovalna komisija: 

Sašo Kranjc, Gregor Benedik, Miha Gregorčič 

 

Pritožbe:  
V pisni obliki na GK Kranjska Gora s plačilom kavcije 40€, ki se v primeru upravičenosti 

pritožbe vrne. 
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