
 

 

 

PROGAM FINALA IN PRAVILA PRILAGODITVE 

HENDIKEPA TEKMOVANJA – finale WAGC Slovenija 
Golf igrišče Livada, 10. – 11.september 2022 
 

 

Štartna lista za oba tekmovalna dneva bo objavljena na www.golfportal.si. 

 

Sobota, 10.9.2022 – prvi tekmovalni dan 

 

Za vse, ki vam čas dopušča, srečanje na vadbišču golf igrišča ob 8:45 za morebitno dodatno 

razlago prilagoditve hendikepa tekmovanja in poteka turnirja (“breefing”). 

 

Start turnirja: od 9:30 po startni listi objavljeni na www.golfportal.si 

 

Start turinirja je predviden iz dveh lukenj. Na luknji šteilka 1 štartajo igralci skupin A, B, C  

(hcp 0 - 5,4 ; 5,5-10,4 ; 10,5 – 15,4), na luknji številka 11 štartajo igralci skupin D in E (hcp 15,5 – 

20,4 ; 20,5 – 25,4). 

 

Zaključno kosilo (piknik) na vadbišču golf igrišča od 14:45 dalje. V kolikor bodo vremenske 

razmere dopuščale, predvidena demonstracija blagovne znamke COBRA na vadbišču. 

 

Rezultati tekmovanja: 

Število udarcev po luknjah za vse tekmovalce se vodi na www.golfportal.si, kot tudi v ločeni tabeli 

za izračun prilagoditve hendikepa po vzoru WAGC. 

 

Morebitno prilagoditev hendikepa za drugi tekmovalni dan, bomo glede na igro prvega dne za 

vse igralce objavili na povezavi TUKAJ. 

 

 

Nedelja, 11.9.2022 – drugi tekmovalni dan 
 

Start turnirja: od 9:00 po startni listi objavljeni na www.golfportal.si 

 

Kosilo je po zaključeni igri na voljo v restavraciji hotela Ajda od 14:30 dalje. 

 

Predvidena podelitev na terasi ali restavraciji hotela Ajda (glede na stanje vremena) ob 16:00. 

 

http://www.golfportal.si/
http://www.golfportal.si/
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https://www.par3.si/wagc/wagc-2021.html
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PRAVILA SPREMEMBE HCP IN SEŠTEVNE IGRE NA FINALNEM TURNIRJU  

 

Organizacijski odbor tekmovanja se je odločil, da igro na finalu še bolj približa načinu igre, ki se igra na 

Svetovnem prvenstvu. Vsi igralci igrajo neto seštevno igro. 

Z namenom, da se pospeši oz. po nepotrebnem ne zavira tempo igre se določi maksimalno število udarcev 

na katerikoli luknji na +4 para luknje. 

 

Z drugimi besedami to pomeni, da igralec, ki leži 5 nad parom luknje pobere žogo in na igralno karto 

zapiše maksimalno število udarcev kot je prikazano spodaj: 

 

MAKSIMALNO ŠT: UDARCEV 

 

Par 3 = 7 udarcev, Par 4 = 8 udarcev, Par 5 = 9 udarcev 

 

PRILAGAJANJE HEDIKEPA 

 

Igralec prvi dan turnirja igra na osnovi svojega uradnega HI oz. HIG, ki je določen za igrišče na katerem 

poteka turnir. 

 

Po prvem dnevu tekmovanja se igralcu, glede na njegov neto rezultat (bruto udarci minus igralni 

hendikep), prilagodi njegov igralni hendikep za naslednji dan ustrezno spodnji tabeli: 

 

Primer: 

 

Če igralec igra na igrišču s Par 72, igra z igralnim hendikepom 9 in 

doseže 78 udarcev, je njegov rezultat  NETO (78 – 9 = 69). Naslednji dan 

dobi odštete -3 hcp točke k svojemu igralnemu hcp iz prvega dne in 

drugi turnirski dan igra z igralnim hendikepom 6. 

  

Če igralec igra na igrišču s Par 72 , igra z igralnim hendikepom 16 in 

doseže 88 udarcev, je njegov rezultat  NETO (93 – 16 = 77). Naslednji 

dan dobi prišteto 1 hcp točko k svojemu igralnemu hcp iz prvega dne in 

drugi dan igra z igralnim hendikepom 17. 

 

 

 

 

 


