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Datumi kvalifikacijskih WAGC turnirjev in serije za Amaterskega ligaškega prvaka v hcp: 
 

sobota, 13. april – GC Lipica   sobota, 15. junij – GC Arboretum 

nedelja, 12. maj – GC Mokrice  sobota, 22. junij – GC Ptuj 

nedelja, 19. maj – GC Cubo Diners   sobota, 13. julij – GC Livada 

nedelja, 2. Junij – GC Trnovo   sobota, 3. avgust – GC Arboretum 

nedelja, 9. junij – GC Livada   sobota, 31. avgust – GC Otočec 

 

Dvodnevno WAGC finale v Sloveniji: 7.-8. September – Golf Livada Moravske Toplice 

 

SVETOVNO AMATERSKO PRVENSTVO V GOLFU (WAGC) 
Kota Kinabalu, Borneo - Malezija   

19.– 26. oktober 2019 

in 

VSESLOVENSKA STABLEFORD AMATERSKA GOLF LIGA (VAGL) 



 
 

 

Partnerji 

RAZPISNI POGOJI IN PRAVILA TEKMOVANJA 2019 
Ljubljana, 4.4.2019 

 

Organizator tekmovanja: Golf Klub PAR3 v sodelovanju z m&m turist d.o.o. 

Pravila igre: Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in s pravili Amaterskega Statusa 

odobrenimi s strani R&A Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili (golf igrišča, kjer tekmovanje 

poteka),  ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne komisije, ter so v skladu 

s pravili EGA Handicap Sistema 2016 – 2019. V primeru enakega rezultata se upošteva boljši 

rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2, oziroma zadnji luknji igrišča. Če enakost med rezultati še vedno 

obstaja, potem o zmagovalcu odloča žreb. 

Pravica do nastopa: Slovenski državljani, stari najmanj 18 let na dan kvalifikacijskega turnirja 

WAGC oz rednega kola VAGL, člani slovenskega golf kluba z veljavnim članstvom (licenco GZS) za 

leto 2019, s HCP od 0 – 25,4. Člani selekcij Golf Zveze Slovenije in tujci na turnirjih lahko igrajo, 

vendar izven konkurence (igrajo le za HCP in sodelujejo v žrebu nagrad). Golfisti z višjim HCP od 

25,4 se na turnir lahko prijavijo in igrajo v konkurenci z igralnim HCP 25,4.  

Štartni časi turnirjev: Natančno uro in način starta preverite na Golfportal-u najkasneje en 

dan pred turnirjem. Način igre: Stableford, 18 igralnih lukenj. Turnirji štejejo za spremembo HCP. 

Udarjališča: moški - rumene, ženske – rdeče 

Prijavnina:  
*Prijavnina vključuje igralnino in štartnino.  Imetniki turnirskih letnih kart igralnine ne plačajo. 

* Štartnina vključuje obračun rezultatov, malico na igrišču ter kosilo; na nekaterih igriščih tudi žeton za driving 

 

 
 

 

 

DATUM IGRIŠČE PRIJAVNINA DATUM IGRIŠČE PRIJAVNINA

13. 4. 19 GC LIPICA 65 € 15. 6. 19 GC ARBORETUM 75 €

12. 5. 19 GC MOKRICE 65 € 22. 6. 19 GC PTUJ 70 €

19. 5. 19 GC DINERS 95 € 13. 7. 19 GC LIVADA 70 €

2. 6. 19 GC TRNOVO 65 € 3. 8. 19 GC ARBORETUM 75 €

9. 6. 19 GC LIVADA 70 € 31. 8. 19 GC OTOČEC 75 €
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Prijave: prijave na kvalifikacijske turnirje WAGC in redna kola VAGL sprejemamo na spletni 

strani www.par3.si/wagc ali na recepcijah golf igrišč na njihovih telefonskih številkah ali e-mailih. 

Prijave se vnašajo na www.par3.si/wagc in jih za vas lahko odda tudi golf igrišče. Pogoj za 

udeležbo na kvalifikacijskem turnirju je popolno izpolnjena prijavnica na spletu. Pridobljeni 

podatki se uporabljajo v namen komunikacije na temo WAGC tekmovanj, pošiljanja informacij 

povezanih z golf potovanji in drugimi golf dogodki. Podatke prejete preko prijavnice lahko v 

namene trženja uporabljajo tudi pogodbeni partnerji oz sponzorji serije WAGC. 

Nagrade- Kvalifikacijski turnirji in redna kola 

Na vsakem turnirju bomo podelili več praktičnih nagrad pokroviteljev in sodelujočih igrišč – vsaj 

1 vikend paket, več igralnin na različnih golf igriščih, vikend testne vožnje VOLVO, buteljke 

vrhunskih slovenskih vin... 

 

Kvalifikacije WAGC: 1., 2., 3 neto v vsaki HCP kategorije – uvrstitev na finalni turnir 

- 1. neto – pokrovitelj nagrade Martini e Tonic 
 

Redna kola VAGL: 1., 2., 3 mesto Bruneto  
 

Nagrade- Končne razvrstitve 

Finale WAGC: vseh 5 neto zmagovalcev v svoji HCP kategoriji peljemo brezplačno na WAGC 9-

dnevno golfsko prvenstvo na Borneo, 18. -27.10.2019. Paket vključuje: avionsko karto, 

namestitev z zajtrkom, kotizacijo za udeležbo na Svetovnem amaterskem prvenstvu (2 trening 

rundi in 4-dnevno tekmovanje), gala večerje… 

Končna razvrstitev VAGL: 1., 2. in 3. mesto BRUNETO, ločeno gospodje in dame: 5, 4 ali 3- 

dnevno golfsko doživetje v Italiji (vključuje namestitev z zajtrkom in igralnine) 

-pokrovitelji nagrad: Asolo golf in JSH Hoteli Sicilija, Apulija in Terme Galzignano 

 
Igralci, ki se bodo udeležili vsaj 6 turnirjev, bodo: 

 prejeli pravico do udeležbe na WAGC finalu na Livadi, ne glede na predhodno neto razvrstitev 

na kvalifikacijskem WAGC turnirju.  

 sodelovali v žrebanju za nagrado WAGI (World Amateur Golfers Invitational - turnir za 

vabljene igralce z enakim programom in na isti lokaciji kot WAGC), ki jo podarja uradni partner 

serije Volvo (Žrebanje bo potekalo na drugi dan finalnega WAGC turnirja na Livadi. Prisotnost 

ni pogoj za sodelovanje v žrebanju.) 

 

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo po končanem turnirju. 

http://www.par3.si/wagc
http://www.par3.si/wagc
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Tekmovalna komisija in sodnik bodo objavljeni naknadno na vsakem posameznem turnirju. 

Objava rezultatov: Rezultati turnirjev bodo objavljeni še isti dan na golfportalu, uvrstitve na 

lestvicah WAGC in VAGL pa do 2 delovna dneva po posameznem turnirju na spletni strani 

www.par3.si/WAGC. 

Pravica do sprememb: Organizator v Sloveniji si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do 

sprememb pogojev iz razpisa tekmovanja in določi nove startne skupine in čas, ali spremeni 

lokacijo turnirjev o čemer mora obvestiti vse udeležence. Organizator Svetovnega Amaterskega 

Prvenstva si v izjemnih primerih pridržuje pravico spremembo datuma ali lokacije izvedbe 

svetovnega prvenstva. 

Kontaktni osebi:  

Žiga Osterc, ziga.osterc@mm-turist.si      Luka Jeran, luka.jeran@golfslovenia.net, 01 244 25 30 

 

POSEBNOSTI POSAMEZNEGA TEKMOVANJA 

WAGC – Svetovno Amatersko Prvenstvo v Golfu   

Pravica do udeležbe na kvalifikacijskih turnirjev WAGC: Število igralcev, ki se lahko prijavijo na 

kvalifikacijski turnir z višjim HCP od 25,4, je omejeno na 5 igralcev na posamezen turnir! 

Skupine HCP: (0 - 5,4) ; (5,5-10,4) ; (10,5-15,4) ; (15,5-20,4) ; (20,5-25,4) 

Najboljši trije tekmovalci/ke na kvalifikacijskih turnirjih v neto razvrstitvi rezultatov  znotraj 

navedenih hcp kategorij se uvrstijo na dvodnevni finalni turnir, v Moravskih toplicah. 

 

Opomba: Igralci, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo, lahko igrajo na večih turnirjih. Če so imeli v 

svoji HCP kategoriji enega od treh najboljših rezultatov, se uvrstijo v finale. V finale se uvrstijo le 

enkrat kar pomeni, da na ostalih kvalifikacijskih turnirjih igrajo izven konkurence (igrajo le za HCP, 

če turnir velja za HCP).  

 

Omejitev za sezono 2019: igralci, ki so zmagali v slovenskem WAGC finalu v sezoni 2018 in so 

zastopali Slovenijo na Svetovnem Amaterskem Prvenstvu v Maleziji oktobra 2018, ne morejo 

zmagati v slovenskem finalu v sezoni 2019. Lahko pa igrajo vse turnirje za hcp in tekmujejo za 

državnega amaterskega ligaškega prvaka (VAGL) in so skladno s pogoji lahko izžrebani za nagrado 

WAGI.   

http://www.par3.si/WAGC
mailto:ziga.osterc@mm-turist.si
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Finalni turnir na golf igrišču Livada v Moravskih Toplicah 7. - 8.9.2019: 

turnir se igra dva dni, s čimer se želimo približati standardu Svetovnega prvenstva, kjer se igra 

tekmovanje štiri dni. Točkovanje za hcp skupine (10,5 - 15,4), (15,5 - 20,4) in (20,5 - 25,4) je 

enako kot na kvalifikacijskih turnirjih WAGC, neto rezultata obeh tekmovalnih dni se seštejeta. 

Zmagovalci po HCP kategorijah so igralci z najvišjim seštevkom neto rezultata. V primeru enakega 

neto rezultata v skupini, o zmagi odloča boljši neto rezultat na zadnjih 18, 9, 6, 3, 2, oziroma 

zadnji luknji igrišča. Če zmagovalec še vedno ni določen, o uvrstitvi odloča žreb. 

Hcp skupini (0 - 5,4) in (5,5 – 10,4) na finalnem turnirju igrata neto seštevno igro. Zmagovalec v 

posamezni HCP kategoriji je igralec ali igralka z najnižjim seštevkom neto rezultatov dveh dni. V 

primeru enakega rezultata v skupini, o zmagi odloča manjše število udarcev na zadnjih devetih 

(10. do 18. luknja), šestih (13. do 18. luknja), treh (16. do 18. luknja), dveh (17. in 18. luknja), na 

zadnji luknji (18.). V kolikor enakost še vedno obstaja, o zmagovalcu odloči žreb. 

 

HCP kategorija v kateri igra udeleženec finalnega turnirja 

Igralec, ki se je uvrstil v finale preko kvalifikacijskega turnirja ali lestvice WAGC, bo finalni turnir 

igral v HCP kategoriji v katero spada po svojem HCP na dan finalnega turnirja, ne glede na to, v 

kateri HCP kategoriji se je uvrstil na kvalifikacijskem turnirju. Primer: igralec s HCP 12,6 je igral 

kvalifikacijski turnir v kategoriji 10,5 – 15,4 in se uvrstil na finalni turnir. Tekom sezone je svoj 

HCP znižal in ima na dan finalnega turnirja HCP 10,2. Finalni turnir bo igral v kategoriji 5,5 – 10,4.  

Finalni turnir šteje za HCP. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo po končanem turnirju. 

 

PRIJAVA NA FINALNI TURNIR - ZELO POMEMBNO!:  vsi igralci, ki se bodo uvrstili v finale na Livadi, 

morajo udeležbo na finalu potrditi na elektronski naslov wgc@par3.si  in OBVEZNO vplačati štartnino v 

višini 60 EUR najkasneje do 3.9.2019 na GK Par3, Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana - TRR: SI56 0310 0100 

1862 854 (SKB d.d.).   V namen napišite WAGC – »ime priimek« igralca      V sklic napišite: 0809-2019 

S plačilom je udeležba na finalnem turnirju potrjena. Po izvedenem plačilu in oddani prijavi v primeru 

odjave vplačane štartnine ne vračamo. Preostanek se plača na dan turnirja na recepciji. 

V primeru, da kateri od igralcev, ki so se uvrstili v finale preko WAGC kvalifikacij ali WAGC lestvice, ne 

odda prijave in ne vplača navedenega zneska pravočasno, je s tem zamudil prijavo in organizator lahko 

povabi k igranju v finale naslednjega najboljšega igralca iz WAGC kvalifikacijskega turnirja ali WAGC 

lestvice in sicer iz HCP kategorije v kateri je igral igralec, ki je prijavo v finale zamudil.  

V kolikor se tako povabljeni igralci ne odzovejo, ima organizator pravico povabiti igralce iz drugih WAGC 

kvalifikacijskih turnirjev. 

V primeru, da se finalni turnir zaradi vremenskih ali drugih nepredvidljivih razmer na izbranem igrišču ne 

more izvesti, organizator zagotovi predlog alternativne lokacije ali datuma izvedbe turnirja in obvesti 

udeležence finalnega turnirja o morebitni spremembi.  

mailto:wgc@par3.si
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Prijavnina za igranje finalnega dvodnevnega turnirja:  

Igralnina:  80 €, imetniki turnirskih letnih kart igralnine ne plačajo 

Štartnina:  60 € - vsebuje obračun rezultatov, malico na igrišču ter kosilo 

 

 

VAGL - Vseslovenska Stableford Amaterska Golf Liga 

 Ligaško tekmovanje poteka v ločeni konkurenci, gospodje in dame.  

 Razvrstitev: posamična, stableford BRUNETO (seštevek bruto in neto rezultata),  

 Za končni rezultat lige šteje šest najboljših krogov. 

 Igralci za posamezni krog prejmejo točke po naslednjem načinu: 

 

 

Pravica do udeležbe (IZJEMA za VAGL): amaterke in amaterji, ki v zadnjih 3 letih niso aktivno tekmovali kot 

člani reprezentančnih sekcij 

 

MESTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TOČKE 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16

MESTO 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

TOČKE 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

MEDIJSKI PARTNER: 


