
 

Številka: 6713-4/2018-13 

Datum: 04.10.2018 

 

 

Ljubljanskim srednjim šolam in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis odprtega prvenstva srednjih šol Ljubljane v golfu 2018/19 za dijakinje in   

   dijake, ki so člani Golf zveze Slovenije in nastopajo na uradnih tekmovanjih 

 

Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 18.10. 2018, ob 10:00, na igrišču Trnovo. 

 

Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.siin 

http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 

 

Prijave preko spleta so možne od 04.10. (od 08.00) do 15.10.2018 (do 15.00).  

Prijave na dan tekmovanja niso možne. 

 

Vse dodatne informacije dobite pri izvajalcu tekmovanja:  

Racman golf klub,  Ul. Bratov Komel 64b, 1210 Ljubljana  

tel: 040 630 767  

e-pošta: racmangolf@gmail.com 
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GOLF 

 

1. IZVAJALEC 

 

Racman golf klub, Ul. Bratov Komel 64b 

tel: 040630767  

e-pošta: racmangolf@gmail.com 

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo 18. oktobra 2018 na golf igrišču Trnovo.  

 

3. PRAVICO NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko dijakinje in dijaki srednjih šol, ki so člani GZS in imajo pridobljen 

hendikep. 

 

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA 

 

Tekmovanje je posamično. Igra se po tekmovalnih pogojih in lokalnih pravilih GZS 2018. 

 

Kategoriji: - (1) dijaki in (2) dijakinje - letnik 2000 in mlajši. 

 

 

SKUPINA LETNIK ŠT. LUKENJ in hendikep UDARJALIŠČE IGRA 

U18 2000 in mlajši 18 lukenj    0 – 36 HCP 

9 lukenj    37 – 54 HCP 

RUMENO/dečki 

RDEČE/deklice 

seštevna 

 

Seštevna igra – po 11 udarcih  se žogica pobere in  se zapiše 11. 

V primeru enakega rezultata za prvo mesto v posamezni 

kategoriji, se do končne odločitve igrajo dodatne luknje 

(»suddendeath«). Pri naslednjih mestih pa v primeru enakega 

rezultata odloča boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 1 luknji, oz. 

žreb. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Na podlagi skupnega seštevka udarcev se podelijo priznanja najboljšim v obeh kategorijah, 

takoj po končanem tekmovanju. 

 

Priznanja: 

- za odprto prvenstvo Ljubljane  

1., 2. in 3. mesto; 

 

- za  prvaka Ljubljane  

1., 2. in 3. mesto. 

 

Tekmovalka/ec je lahko udeležen pri obeh nagradah. 
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- skupina 37 – 54 hcp   9 lukenj  (dijaki in dijakinje skupaj) 

1., 2. in 3. mesto 

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Izvajalec zagotovi objekt in vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 

Rok za prijavo na tekmovanje je določen z razpisom. 

 

Tekmovalna komisija: Marko Šporar, Matej Dolenc, Matjaž Car, Gorazd Kogoj 

 

Turnir šteje za hendikep! 

 

 

 


