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RAZPISNI POGOJI IN PRAVILA TEKMOVANJA 2021 
 

Ljubljana, 8.6.2021 

 

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, tekmovalnimi pogoji GZS, lokalnimi pravili, ki so v skladu s 

Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne komisije, ter so v skladu s pravili EGA Handicap 

System-a 2021. V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3, 2, 

oziroma zadnji luknji tekmovalne kombinacije 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, člani slovenskega 

golf kluba z veljavnim članstvom (licenco GZS) za leto 2021, s HI od 0 – 25,4. Člani selekcij Golf 

zveze Slovenije in tujci na turnirjih lahko igrajo, vendar izven konkurence (igrajo le za HI). Golfisti 

z višjim HI od 25,4 se na turnir lahko prijavijo in igrajo v konkurenci z igralnim HI 25,4.  

Štartni časi turnirjev:  

Natančno uro in način starta preverite na Golfportal-u najkasneje en dan pred turnirjem.  

Način igre: Stableford, 18  lukenj. Turnirji štejejo za spremembo hendikepa. 

Udarjališča:  

moški - rumene, ženske – rdeče 

Štartnina in igralnina:  20.6. – golf Livada (40 € igralnina + 30 € štartnina) 

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

* Štartnina vključuje obračun rezultatov, malico na igrišču, ter kosilo. 

 

Prijave:  

Prijave na kvalifikacijske turnirje WAGC sprejemajo na recepcijah golf igrišč na njihovih 

telefonskih številkah ali e-mailih. 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. 

 



 

 

 

Tekmovalne skupine:  

 

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

 

Tekmovalci z najboljšimi rezultati s posameznega od treh kvalifikacijskih turnirjev po navedenih 

HI skupinah, se uvrstijo oz. dobijo možnost prijave na finalni turnir 11.-12.9.2021 na golf igrišču 

Livada. Najboljših 40 rezultatov, oziroma 8 najboljših rezultatov po posamezni kategoriji z 

vsakega kvalifikacijskega turnirja, se uvrsti na finalni turnir. V kolikor posamezna HI kategorija na 

posameznem kvalifikacijskem turnirju ni zastopana v zadostnem številu tekmovalcev, da bi se 

finalnega turnirja udeležilo 40 tekmovalcev, se na finalni turnir uvrstijo igralci z naslednjim 

najboljšim rezultatom iz posamezne HI kategorije.  

Maksimalno število udeležencev na finalnem turnirju je 120 tekmovalcev.  

 

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

HI kategoriji enega od 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 HI, če turnir 

velja za HI).  

 

Finalni turnir na golf igrišču Livada v Moravskih Toplicah 11. - 12.9.2021: 

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

tekmovanje štiri dni. Točkovanje za HI 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. Če zmagovalec še vedno ni določen, o uvrstitvi odloča žreb. 

HI 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.  

Finalni turnir šteje za HCP. Razglasitev rezultatov ter zmagovalcev, ki potujejo na WAGC v 

Cancun 16.-23. oktobra 2021 in podelitev nagrad bo po končanem turnirju. 

HCP kategorija v kateri igra udeleženec finalnega turnirja 

Igralec, ki se je uvrstil v finale preko kvalifikacijskega turnirja WAGC, bo finalni turnir igral v HI 

kategoriji v katero spada po svojem hendikepu na dan finalnega turnirja, ne glede na to, v kateri 

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

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

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



 

 

 

 

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

morajo udeležbo na finalu potrditi na recepciji golf igrišča Livada in vplačati štartnino v višini 60 EUR 

najkasneje do 3.9.2021 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: 1109-2021 

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, organizator lahko povabi k igranju v finalu 

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 z 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.  

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 

 

Tekmovalna komisija in sodnik bodo objavljeni naknadno na vsakem posameznem turnirju. 

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 spremembe datuma ali lokacije izvedbe svetovnega prvenstva. 

V primeru, da organizator Svetovnega Amaterskega Prvenstva iz kateregakoli razloga ne bi 

izvedel, ali pa bi bil datum prestavljen na kasnejše obdobje, lokalni organizator v Sloveniji ne 

prevzema odgovornosti za to odpoved. Stroški udeležbe na kvalifikacijskih in finalnem turnirju 

tekmovalcem v Sloveniji se v nobenem primeru ne povrnejo. Prav tako se ne povrnejo morebitni 

stroški povezani z individualnimi rezervacijami potovanja na Svetovno Amatersko Prvenstvo v 

Mehiki oktobra 2021.    

Kontaktna oseba:  

Žiga Osterc, ziga.osterc@mm-turist.si,      tel.: 01 244 25 30 

mailto:ziga.osterc@mm-turist.si

