HRVATSKA UDRUGA GOLFERA SENIORA
I HRVATSKI GOLF SAVEZ

HRVATSKO KLUPSKO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA 2020
31.8. i 1.9.2020
RIVERSIDE GOLF ZAGREB
Odigravanje u sklopu Otvorenog prvenstva golfera seniora 2020

Nedjelja,
Ponedjeljak,
Utorak,

30. kolovoz
31. kolovoz
01. rujna

Trening runda
1. runda, Stroke play
2. runda, Stroke play

Pravila igre:
36 polja, stroke play tijekom 2 dana.
Primjenjuju se R&A rules uz lokalna pravila igrališta
Ekipni rezultat čini zbroj 3 najbolja pojedinačna rezultata ekipe.
Pravo nastupa:
Pravo nastupa imaju igrači i igračice s napunjenih 50 godina u godini natjecanja s aktivnom
licencom HGS-a u 2020 godini.
Klubovi mogu prijaviti najviše 3 (tri) ekipe, s najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) igrača/ica.
Handicap:
Max exact je 24,0 za seniore i 28,0 za seniorke.
Način igranja:
Stroke play, 36 polja.
U rezultat ekipe zbrajaju se 3 najbolja rezultata članova ekipe.
Golf autići:
Upotreba golf vozila nije dopuštena osim igračima iz kategorije +70.
Prijave:
Sastav ekipe do ukupno 5 igrača/ica prijavljuje se na tajnik@golfportal.hr s naslovom
„PRIJAVA EKIPE- SENIORI“ te se za svakog pojedinog igrača šalje ispunjena prijavnica „entry
form“ kao prijava na pojedinačno prvenstvo golfera seniora.
Rok prijave je: 24. kolovoz 2020 godine do 12,00 sati.
Prijave se dostavljaju e-mailom na: tajnik@golfportal.hr
Kotizacija za ekipu: 1.000,00 HRK
Iznos se plaća virmanski na HRVATSKA UDRUGA GOLFERA SENIORA

IBAN: HR0223600001102473719
Svrha plaćanja: Kotizacija HRVATSKO KLUPSKO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA.
Bez dokaza uplate prijava neće biti prihvaćena.
Kotizacija uključuje nagrade za 1, 2 i 3.mjesto, kao i sve troškove organizacije.
Green fee i startnina:
Igrači koji te dane igraju Otvoreno prvenstvo golfera seniora, plaćanjem kotizacije za
Prvenstvo, nemaju dodatnih obveza plaćanja green fee-a i startnine za Klupsko prvenstvo.
Igrači koji samo igraju Klupsko prvenstvo plaćaju:
Za dva dana iznosi 700,00 HRK
U cijenu su uključena 2 x green fee, voda i voće na startu.
Trening runda: 315,00 HRK
Igrači sa Unlimited godišnjom kartom plaćaju samo startninu 70,00 HRK za 2 dana.
Liječnička potvrda:
Svi natjecatelji obavezni su obaviti liječnički pregled kod liječnika sportske medicine te
kopiju potvrde dostaviti u HUGS ili prije početka natjecanja na recepciji igrališta. Original
dostaviti u matični golf klub.
Proglašenje pobjednika i poredak:
Nakon drugog dana natjecanja proglasiti će se pobjednici, te će im se dodijeliti prijelazni
pokal na kojem će pisati:
HRVATSKO KLUPSKO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA - 2020.
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 dodijeljene medalje.
Objava ekipnih rezultata:
Na Web stranici igrališta: www.riversidegolf.hr i www.seniorgolf.hr
Odbor za natjecanje:
Za provedbu pravila i načina igranja brine se Odbor za natjecanje u sastavu: Sonja Jelača,
Bogdan Palovšnik, Nikola Žufika.

OrganizatorI natjecanja:
HRVATSKA UDRUGA GOLFERA SENIORA
HRVATSKI GOLF SAVEZ

