Royal Bled – King`s Course Par 72; Holes 1 – 18 groups A, B in C
Stableford, posamično; 18 lukenj
Skupine:
Udarjališča:
Moški
Ženske
A Moški in ženske s h.i. do 12,4
Rumena
Rdeča
B Moški in ženske s h.i. 12,5 – 19,6
Rumena
Rdeča
C Moški s h.i. 19,7 – 28,0 in Ženske s h.i. 19,7 – 36,0
Rumena
Rdeča
(Igralcem z višjim h.i. bo dodeljen maksimalni, ki je določen za zadnjo skupino)
1. Bruto Moški
1. Bruto Ženske,
1. Bruto Mladinci do 25 let
1., 2. Neto v skupinah A,B,C
Najbližji zastavici
Najdaljši udarec (ločeno moški, ženske)

7:30 – 10:30

Registracija

Recepcija golf igrišča Royal Bled

11:30 – 13:30
19:00 dalje
21:00

Malica med igro
Večerja
Podelitev nagrad

Terasa Restavracije Devetka
Terasa Restavracije Devetka
Terasa Restavracije Devetka

Tekmovanje bo potekalo v skladu s splošnimi pogoji tekmovanj na golf igrišču Royal Bled,
Pravili golfa in Pravili amaterskega statusa, odobrenimi s strani R&A Rules Ltd in USGA.,
lokalnimi pravili, ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne komisije,
ter v skladu s tekmovalnimi pogoji udeležbe tekmovanj na golf igrišču Royal Bled. V
primeru enakega rezultata na posameznem turnirju o boljšem mestu odločajo bolje
odigrane luknje 10 – 18, nato 13 – 18, nato 16 – 18, nato 18. luknja. Če je rezultat še vedno
enak o boljšem mestu odloča žreb. Prednost ima bruto pred neto.
Tjaša Müller, Aleš Rozman, Jaka Vidmar, Aljoša Berc

Jaka Vidmar

Amaterski igralci golfa, starejši od 12 let in imajo urejeno članstvo za tekoče leto v klubu, ki
je v golf zvezi, ki je članica EGA. Profesionalni igralci in člani reprezentanc lahko igrajo izven
konkurence. Igralcem z višjim h.i. bo dodeljen maksimalni, ki je določen za zadnjo skupino.
Informacija o štartnih časih bo na voljo dan pred turnirjem po 14:00 na recepciji golf igrišča
Royal Bled in bo poslana na elektronski naslov naveden ob prijavi.
Prijave sprejemamo na info@royalbled.com ali
na recepciji golf igrišča Royal Bled (tel.: +386 1 200 9901).
Rok za oddajo prijav je 4 dni pred turnirjem do 10:00. Število mest je omejeno, prednost
imajo prijave po vrstnem redu prispetja in so potrjene, ko je plačana turnirska kotizacija.
Rok za odpoved je 4 dni pred turnirjem, kasnejše odpovedi bodo zaračunane po polni ceni.
Člani golf kluba Royal Bled 90 €
Gostje članov golf kluba Royal Bled 190 €
Ostali igralci 230 €
Paket trening + 4 turnirji 49. Golf tedna (27.7.2022 – 30.7.2022) 920 €
V kotizacijo je vključeno igranje na turnirju in pogostitve v skladu s programom.
Popusti na zgodnje prijave za paket trening runde + 4 turnirji 49. Golf tedna:
15 % za plačila do 1. junija 2022
10 % za plačila do 1. julija 2022
Prijave so dokončno potrjene, ko je v celoti plačana kotizacija.
BANK: Unicredit Banka d.d.:
IBAN: SI56 2900 0005 1340 502
SWIFT: BACXSI22
Pisno, najkasneje 15 minut po podelitvi nagrad.
Organizator turnirja si kadarkoli pridržuje pravico do spremembe pogojev tekmovanja brez
predhodne objave.

