
 
 

 
 
 
 

                                                        

DRUŽABNI TORKOVI TURNIRJI 2017 
 

1. Diners golf igrišče Smlednik Ljubljana prireja serijo 
dvanajstih in finalnega Družabnih torkovih turnirjev. 

2. Termini turnirjev v letu 2017:  
a. 4. in 25. april 
b. 9. in 23. maj 
c. 6. in 20. junij 
d. 11. julij 
e. 8. in 22. avgust 
f. 5. In 19. september 
g. 3. oktober in zaključni v soboto 14. oktobra 
3. Tekmovalni pogoji: 
a. Turnirji se igrajo v skladu s Pravili Golfa in amaterskega 
statusa 2016, odobrenimi s strani R&A Rules Limited, pravili 
EGA Handicap System 2016-2019 ter lokalnimi pravili, ki so v 
skladu s Pravili Golfa. 
b. Stableford, po 18 lukenj, dame z rdečih, gospodje z 
rumenih udarjališč. 
c. Na turnirjih je dovoljena uporaba elektronskih naprav 
za merjenje razdalj. 
d. O uvrstitvi na posameznem turnirju odloča seštevek 
doseženih bruto in neto točk, v nadaljevanju »bruneto« 
e. Skupna zmagovalka in zmagovalec serije turnirjev sta 
igralka in igralec z največjim seštevkom osvojenih bruneto 
točk, pri čemer se upošteva najboljših 9 bruneto rezultatov 
igralke/ca. (ali manj od skupno 11+1) Na zaključnem turnirju 
štejejo dvojne točke (2 x bruneto). V primeru enakega 
rezultata o zmagovalki in zmagovalcu odloča najboljši 
posamezni bruneto rezultat, drugi najboljši bruneto 
rezultat… 
4. Pravica do udeležbe: 
a. Igralci golfa z EGA hendikepom, aktivni člani klubov, 
članov GZS.  
b. Člani tujih klubov morajo ob prijavi predložiti potrdilo o 
hendikepu svoje golf zveze.  
c. Člani mladinskih selekcij ter člani PGA tekmujejo izven 
konkurence. 
5. Skupine turnirjev, hendikep: 
a. A    do 15 
b. B  15,1 - 25,0 
c. C  25,1 – 36,0 
d. D  37 – 54 
 

6. Igralnine in štartnine: 
a. Igralnina za posamezni turnir 40€, veljajo letne karte 
Diners Ljubljana in Slovenske letne karte 2017 
b. Štartnina za posamezni turnir 25€. V štartnini je všteta 
malica na polovici in kosilo po končanem turnirju. Igralcem 
bodo ob pogostitvi na voljo napitki pokrovitelja 

7. Praktične nagrade ki bodo na posameznem turnirju 
podeljene za:  

a. 1.,2.,3. mesto bruneto skupine A,B,C, D  
b. Najdaljši udarec dame, gospodje 
c. Najbližje zastavici 
d. Čipanje v sod 
8. Enak rezultat: 
a. V primeru enakega bruneto rezultata, se upošteva boljši 

bruto rezultat, boljši bruto rezultat na luknjah 10-18, 
boljši bruto rezultat 13-18, boljši bruto rezultat 16-18, 
na luknji 18 oz. žreb. 

9. Tekmovalna komisija ima pravico do sprememb 
razpisanih pogojev. 

 
PODELITEV NAGRAD NA ZAKLJUČNEM TURNIRJU 

10. Pokalne nagrade bodo podeljene po zaključnem 
turnirju serije 11+1 za: 

a. 1.,2.,3. mesto bruneto dame skupno. 
b. 1.,2.,3. mesto bruneto gospodje skupno. 
11. Zmagovalka serije Družabnih torkovih turnirjev prejme 

nagrado podjetja Airpass –bon v vrednosti 500 €. 
12. Zmagovalec serije Družabnih torkovih turnirjev prejme 

nagrado podjetja Airpass–bon v vrednosti 500 €. 
13. Poleg razpisanih nagrad, bodo dve letni karti 2018, golf 

počitnice z Airpassom in druge vredne praktične 
nagrade izžrebane med prisotnimi, ki so se udeležili 
vsaj šestih Družabnih torkovih turnirjev v letu 2017. 

a. Vsak udeleženec bo imel v bobnu najmanj 7 srečk, za 
vsako udeležbo po eno, na vsaj 7-ih turnirjih. 

b. Prvouvrščeni po skupinah posameznega turnirja 5 
dodatnih srečk, drugo uvrščeni po skupinah 
posameznega turnirja 3 dodatne srečke, tretje uvrščeni 
po skupinah posameznega turnirja 1 dodatno srečko. 

c. Na zaključnem turnirju se srečke podvoji. 
d. Vsak izžrebanec je upravičen do ene nagrade. 
 

  
 
 
 
 

 

  

 


