WINE & DINE
Golf Tour - 2018

Spoštovane dame in gospodje,
Vljudno vabljeni na 2. turnir serije
Wine & Dine Golf Tour 2018,
ki bo v soboto 26. maja na Golf igrišču Arboretum
Ob golf turnirju bo poudarek predvsem na družabnem delu in izbrani kulinariki, ob
spremljavi odličnih vin iz vinske kleti Puklavec Family Wines iz Ormoža.

Prijave sprejemajo na recepciji Golf igrišča Arboretum
tel.: 051 395 777 ali e-mail: info@golfarboretum.si
Veselimo se srečanja z Vami in vsem igralcem želimo dobro igro.

Vsi turnirji se točkujejo po enostavnem ključu seštevka bruto in neto točk, osvojenih na vsakem posameznem
turnirju. Tako bodo na zaključnem turnirju znani tudi skupni zmagovalci serije Wine & Dine Golf Tour 2018, ki
prejmejo posebna priznanja in nagrade.

WINE & DINE
Golf Tour - 2018
Datum tekmovanja:

Sobota, 26.5.2018

Prireditelj:

Golfpresss

Golf igrišče:

Golf igrišče Arboretum

Štart:

Zaporedni start 1. in 10. luknja od 12.00 ure dalje.

Pravica do udeležbe:

Amaterski igralci golfa z urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče
leto in dopolnjenim 18 let starosti.

Način igre:

Stableford 18 lukenj, posamično. Turnir šteje za spremembo HCP-ja.
Igralcem, ki se prijavijo z višjim hcp kot 36 bo za obračun rezultatov
upoštevan hcp 36.

Prijavnina:

Green fee: 50 € (Velja letna karta golf Arboretum in GCU karta)
Štartnina: 30 € Vključuje dobrodošlico, malico med igro, vinski banket in
zaključno pogostitev.

Prijave sprejemajo:

Recepcija Golf igrišča Arboretum, do petka, 25.5.2018. do 12.00 ure.
Tel.: 051 395 777 ali E-mail: info@golfarboretum.si

Štartni časi:

Štartni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem na Golfportalu.

Udarjališča:

Gospodje – rumene oznake
Dame – rdeče oznake

Nagrade:

1. mesto bruto – dame , 1. mesto bruto - gospodje
1., 2. mesto neto po skupinah A, B, C
Najbližji zastavici: skupna kategorija
Najdaljši udarec: ločeno, dame in gospodje

Pravila:

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in s pravili Amaterskega
statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili,
ki so v skladu s pravili s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne
komisije, ter so v skladu s pravili EGA Handicap System-a 2016- 2019.
V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3,
2, oziroma zadnji luknji (10-18). Če še vedno ni odločeno, o uvrstitvi
odloča žreb.

Tekmovalna komisija:

Boris Zupančič, Janez Grilc, Žiga Purič

Sodnik:

Žiga Purič

Pritožbe:

15 minut po razglasitvi rezultatov.

Zaključek turnirja:

Z pogostitvijo in razglasitvijo rezultatov ob 19.00 uri v Restavraciji
Arboretum.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev razpisa.

