GOLF TURNIR LIONS KLUB DOMŽALE
Memorial Francija Baloha

LIONS KLUB DOMŽALE
Spoštovane dame in gospodje.
Vljudno vabljeni na DOBRODELNI LIONS GOLF TURNIR, ki bo posvečen
članu Lions kluba Domžale Franciju Balohu.
Sprejmite izziv in se nam pridružite v petek, 27. maja 2022 s pričetkom ob
13.00 uri na Golf igrišču Arboretum.
Z dobrodelno akcijo bomo zbrana sredstva namenili otrokom z rakom, ki bodo z vašo pomočjo
dobili boljšo priložnost za življenje. Zbrana sredstva bodo donirana Pediatrični kliniki UKC
Ljubljana – Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo. Vaš dobrodelni prispevek
lahko vplačate z gotovino na recepciji Golf Arboretum ob registraciji na dan turnirja ali
nakažete na, TRR: SI56 6100 0002 2579 328 DH d.d., Lions klub Domžale,
Cesta Radomeljske čete1, 1235 Radomlje

Vse dodatne informacije so podane v priloženem razpisu turnirja.
Vašo cenjeno prijavo sporočite najkasneje do 23.5.2022 na recepcijo Golf igrišča Arboretum,
Tel: 051 395 777 ali po elektronski pošti: info@golfarboretum.si

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Predsednik Lions kluba Domžale
Boštjan Pavlič

Vodja organizacijskega odbora
Monika Sonc

DOBRODELNI GOLF TURNIR
LIONS KLUB DOMŽALE
Memorial Franci Baloh

Datum tekmovanja:

Petek 27.05.2022

Prireditelj:

Lions klub Domžale

Golf igrišče:

Golf igrišče Arboretum

Štart:

Predvidoma ob 13.00 uri, postopni štart s 1. In 10. luknje.

Pravica do udeležbe:

Turnir je odprtega tipa.

Način igre:

Stableford, 18 lukenj. Posamično. Turnir šteje za spremembo hcp.
Skupine: A – hcp do 15,0; B – hcp 15,1 do 25,0; C – hcp 25,1 do 36
Igralcem z višjim hcp od 36 bo za obračun upoštevan hcp 36.

Prijavnina:

Green fee in startnina z vključeno pogostitvijo: 75.-€
Imetniki letnih kart: 35.-€

Prijave sprejemajo:

Na recepciji golf igrišča Arboretum, do 23.5.2022
Tel. 051 395 777, E–pošta: info@golfarboretum.si

Štartni časi:

Informacije o startnih časi bodo na voljo dan pred turnirjem, po 12.00 uri
na recepciji Golf igrišča Arboretum.

Udarjališča:

Gospodje – rumene oznake
Dame – rdeče oznake
1. mesto bruto – dame, 1. mesto bruto gospodje
1., 2. mesto neto, po skupinah A, B, C
Najdaljši udarec dame in gospodje.
Najbližje zastavici enotno.

Nagrade:

Pravila:

Pravila Golfa in Amaterskega statusa odobrena s strani R&A Rules Limited,
lokalna pravila, ki so v skladu s pravili golfa in odobrena s strani
tekmovalne komisije ter pravila EGA Handicap System 2022.

Enak rezultat:

V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjih devetih
luknjah (10.-18.), šestih luknjah (13 – 18), treh luknjah (16 – 18), 18. luknji.
Če še vedno ni odločeno, o uvrstitvi odloča žreb.

Tekmovalna komisija:

Marko Štirn, Mitja Klančišar, Žiga Purič

Sodnik:

Žiga Purič

Pritožbe:

15 minut po razglasitvi rezultatov.

Program dogodka:

-

12.00 sprejem in dobrodošlica
13.00 start turnirja
15.00 do 16.00 pogostitev med igro
17.00 družabni del dogodka
19.00 večerja v Restavraciji Arboretum
20.00 razglasitev in podelitev nagrad

Na dogodek vljudno vabljeni tudi spremljevalke/ci – ne golfisti.

