XII. OTVORENO PRVENSTVO GOLFERA SENIORA
SENIORI I SENIORKE

6.–8. lipnja 2017.

GOLF I LADANJSKI KLUB ZAGREB - HRVATSKA
www .gcczagreb.hr
Pravila:
Prema priznatim pravilima R&A GC St. Andrews, pravila Hrvatskog Golf Saveza te lokalna pravila
GLK Zagreb.
Pravo sudjelovanja:
Seniori i seniorke članovi klubova uključenih u nacionalne golf saveze, članovi seniorskih golf saveza
i sličnih organizacija. Hrvatski seniori i seniorke, članovi klubova HGS-a (Hrvatskog Golf Saveza),
i/ili HUGS-a (Hrvatske udruge golfera seniora). Igrači moraju biti stariji od 50 godina u obje
konkurencije : žene i muškarci u 2017. godini.
Na prvenstvu može nastupiti 100 natjecatelja (70 muškaraca i 30 žena). Neće biti Cut-a.
Handicap limit:
Seniori do 24 i seniorke do 28.
Način igre:
Prvenstvo će se odigrati u stroke play igri na 54 polja tijekom 3 dana, 6., 7. i 8. lipnja 2017.
Natjecateljska komisija:
Stjepan Kraljić, Želimir Feitl, Srećko Skurjeni, Dražen Slamar, Mišo Obranović
Startne oznake:
Seniori – žute oznake. Seniorke – crvene.
Službena trening runda:
5. lipnja 2017., od 9 sati, uz rezervaciju na email jaksa.junusic@gcczagreb.hr ili 098 219 535
Otvaranje natjecanja:
5. lipnja 2017., u 19:00 - 19:30 h, uz piće dobrodošlice i zakusku u klupskoj kući.
Dodjela nagrada:
8. lipnja 2017. u klupskoj kući, nakon ručka, u cca. 17 h.
Nagrade:
Internacionalne nagrade: za prva tri mjesta seniori i prva tri mjesta seniorke.
Nacionalne nagrade: za prva tri mjesta među hrvatskim seniorima i prva tri mjesta među hrvatskim
seniorkama.
Seniori 70+: Prvo mjesto internacionalno, prvo mjesto nacionalno.
Kotizacija:
1.000 kn (130 €) – bez trening runde. 1.200 kn (160 €) – uključena trening runda.
Cijena uključuje green fee za trening rundu i tri turnirska dana, vodu i voće na startu sva tri
dana natjecanja, ručak sva tri dan natjecanja, posluženo piće i zakuska na otvorenju turnira i
jedno piće na zatvaranju. Igračima s godišnjom kartom kotizacija iznosi: 370 kn.
Posebna ponuda smještaja:
Smještaj je osiguran u hotelima u Zagrebu, našeg partnera HUP Zagreb.
Također, osiguran je i u nekoliko vila na igralištu.
Za više informacija o smještaju kontaktirati telefonom 098 577-867 ili emailom ds.golf@pu.t-com.hr
Plaćanje kotizacije:
Kotizacija se plaća na recepciji GLK Zagreb prilikom registracije.
Korištenje golf autića:
Nije dozvoljeno. Ako liječnik, tijekom turnira utvrdi da igrač ne može nastaviti bez autića, istom
će natjecateljska komisija odobriti korištenje, uz pretpostavku da su raspoloživi.
Prijave do:
03.06.2017., putem obrasca za prijave.
HRVATSKA UDRUGA GOLFERA SENIORA
www.seniorgolf.hr, email: info@seniorgolf.hr
OIB: 85978579059
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb

