HRVATSKA UDRUGA GOLFERA SENIORA

HRVATSKO KLUPSKO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA 2016.
Od 19. do 21. travnja 2016.
GOLF & COUNTRY CLUB „ZAGREB“
Utorak,
Srijeda,
Četvrtak,

19. travanj
20. travanj
21. travanj

Trening runda
1. runda, Stroke play, ručak nakon igre
2. runda, Stroke play, ručak i dodjela nagrada

1. Pravo nastupa:
Igrači koji će navršiti 55 godina i igračice koje će navršiti 50 godina u godini natjecanja, a
koji su ujedno članovi krovnih golf udruga u zemlji ili inozemstvu.
Klubovi ili pojedinci mogu prijaviti najviše 3 (tri) ekipe, koje čine najmanje 3 (tri) a najviše 5
(pet) igrača/ica.
2. Handicap: Dozvoljeni Exact handicap je 36,0.
3. Način igranja: Stroke play.
4. Pravila igranja:
Primjenjuju se pravila Hrvatskog golf saveza i lokalna pravila igrališta G&C Cluba Zagreb.
5. Oprema i odjeća:
Dozvoljena je upotreba palica i loptica koje se nalaze na službenom popisu dopuštene
opreme, suprotno tome je diskvalifikacija.
Upotreba golf vozila nije dopuštena osim uz predočenje opravdane Liječničke potvrde.
6. Prijave:
Prijava sadrži: ime i prezime, naziv kluba za koji nastupa, exact handicap, datum i godina
rođenja, adresa stanovanja.
Rok prijave je: Ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine do 14,00 sati.
Prijave se dostavljaju poštom ili e-mailom na adresu:
Golf & Country Club Zagreb
Jadranska avenija 6
10020 Zagreb
Tel. +385 1 653 11 77
E-mail: gcczagreb@gcczagreb.hr
Glavna lista prijava biti će na web stranicama Golf & Country Cluba Zagreb,
www.gcczagreb.hr, u rubrici turniri - najava. Prijave se primaju pod rubrikom turniri najave.
Zadnji dan za prijave je ponedjeljak, 18.travnja 2016. do 14 h.
Startna lista bit će objavljena na internetu i u GLK Zagreb 18. travnja 2016.godine do 18,00
sati.

7. Enter Fee za ekipu:
Iznosi 1.000,00 kuna po timu, a plaća se virmanski na HRVATSKA UDRUGA GOLFERA
SENIORA, IBAN : HR0223600001102473719 , svrha plaćanja: Kotizacija za: HRVATSKO
KLUPSKO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA. Bez dokaza uplate prijava neće biti
prihvaćena. U Enter Fee za ekipu su uključene nagrade za 1., 2., i 3. mjesto ekipa, trošak
liječnika, trošak suca, trošak osoba organizacije.
Green Fee i Startnina:
Za sva tri dana ( trening i 2 dana natjecanja) igrači pojedinačno plaćaju Green Fee prema
cjeniku uz 30 % popusta za seniore, te 100,00 kn startnine za 1. i 2. dan natjecanja.
U startninu su uključeni: izrada rezultata, sendvič, voće i voda te lagani ručak za prvi, i drugi
dan natjecanja.
8. Liječnička potvrda:
Svi natjecatelji su obavezni obaviti liječnički pregled i dostaviti u HUGS ili na prvom danu
Prvenstva Liječničku potvrdu.
9. Proglašenje pobjednika i poredak:
Nakon drugog dana natjecanja proglasiti će se klubovi pobjednici te će im se dodijeliti
prijelazni pokal na kojem će pisati:
HRVATSKO KLUPSKO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA - 2016.
PRELAZNI PEHAR ZA 1. MJESTO
Pobjednik je dužan o svom trošku upisati ime kluba pobjednika istom veličinom i istim
fontom.
Za prvo,drugo i treće mjesto biti će uručeni pokali u trajno vlasništvo,a dodjeljuje ih HGS.
Medalje za sve tri nagrađene momčadi osigurava HUGS.
Zatim će se pročitati poredak klubova i pojedinačni predak svih natjecatelja/ki.
10. Objava rezultata:
Biti će objavljeni na Web stranici igrališta: www.gcczagreb.hr i www.seniorgolf.hr te u
medijima.
11. Odbor za natjecanje:
Za provedbu pravila i načina igranja brine se Odbor za natjecanje sastavljen od 3 (tri) člana:
1. Ovlašteni sudac Hrvatske udruge golf sudaca,
2. Predstavnik HGS-a,
3. Predstavnik HUGS-a.
Organizator natjecanja:
HRVATSKA UDRUGA GOLFERA SENIORA
HRVATSKI GOLF SAVEZ

