
  

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Golf teden na Bledu 

ROYAL BLED – etrtek  2.8.2018, prvi štart ob 9:00 
  

 in 

na in igre: 

Golf igrišče Royal Bled – Kraljevo igrišče Par 72; luknje 1 – 18 skupine A, B in C 
Stableford, posamično; 18 lukenj Turnir ne velja za spremembo hcp. 

Skupine in 

udarjališ a: 

 

Skupine                                                                             
Udarjališča: 

Moški Ženske 

A moški in ženske; hcp do 14,9 Rumena Rdeča 

B moški in ženske; hcp 15,0 – 21,9  Rumena Rdeča 

C moški; hcp 22,0 – 28,0 in ženske hcp 22,0 – 36,0  Rumena Rdeča 

Nagrade: 1. bruto moški, 1. bruto ženske, 1. bruto mladinci 
1.,2. neto A,B,C 
Nearest to the pin (skupno za moške in ženske) 
Longest drive (ločeno za moške in ženske) 

Prijavnina:  165 €  
Vključuje dnevno karto, turnirsko kotizacijo, malico in večerno pogostitev. 
Plačilo najkasneje 30 minut pred štartom.  

Program:                              
 

7:30 – 10:30 Registracija udeležencev Recepcija golf igrišča Royal Bled 

9:00 – 11:00 Štart turnirja Luknja 1 & 10 

11:30 – 13:30 Malica med igro Terasa Kraljeve hiše 

20:00 dalje Pogostitev Terasa Kraljeve hiše 

21:00 Podelitev nagrad Terasa Kraljeve hiše 
 

Prijava in 
pogoji :  

Na info@royalbled.com oz. na recepciji golf igrišča Royal Bled (tel.: 01 200 9901).  
Rok za oddajo prijav je 2 dni pred turnirjem do 10:00. Število mest je omejeno! 
Igralci, ki so dopolnili 12 let in imajo urejeno članstvo za tekoče leto v klubu, ki je v golf zvezi, 
ki je članica EGA. Igralcem z višjim hcp bo dodeljen maksimalni, ki je določen za skupino C. 
Seznam štartnih časov bo objavljen dan pred tekmovanjem po 14:00 uri na 
www.royalbled.com, in na oglasnih deskah golf igrišča Royal Bled. 

Organizacija: Golf igrišče Royal Bled  

Pravila:  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., lokalnimi 
pravili, ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne komisije ter pravili EGA 
Handycap Sistem-a 2016 -2019, 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 od 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. 

Tekmovalna  
komisija:  

Tjaša Müller, Aleš Rozman, Jaka Vidmar, Aljoša Berc 

Sodnik:  Aljoša Berc  

Pritožbe:  V pisni obliki, najkasneje 15 min po podelitvi nagrad.  

Spremembe:  Organizator turnirja si pridržuje pravico do spremembe pogojev tekmovanja brez predhodne 
objave.  

 

http://www.royalbled./

