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15. dobrodelni Rotary golf turnir
Petek, 17.6.2022

Program turnirja in srečanja
Dragi prijatelji golfa.
Ob tej priložnosti ne gre le za golf, temveč za nekaj več, za druženje in izkazovanje
naklonjenosti dejavnosti Rotary kluba Novo mesto. Namen tega srečanja je zbrati denarna
sredstva, ki jih bo klub namenil trem otrokom, ki so ostali brez staršev.
Na dobrodelnem Rotary golf turnirju smo v lanskem letu zbrali preko 3.000€ in to z dvema
večjima donacijama in ostalimi prispevki, ki ste jih prispevali udeleženci turnirja. Iskrena
hvala vsem. Denar je bil namenjen trem mladoletnim otrokom, ki so ostali brez starševi in
Rotary klub mesečno nakazuje pomoč skrbniški družini. Klub temu, da je bila ob nastali
situaciji družini dana pomoč z več strani, je žal ekonomska situacija družine dandanes zelo
težka. Tri sirote so bile tudi formalno dane v oskrbo njihovi teti, ki ima tudi svoja dva otroka.
Gospa je medtem izgubila službo, enkratne pomoči so pošle, zato so povsem odvisni od
državnih pomoči. V Rotary klubu smo se odločili, da družini z mesečnimi prispevki
pomagamo še naprej seveda, če bomo z vašo radodarno pomočjo zbrali dovolj sredstev.

GOLF TURNIR
Pravica nastopa: pravico nastopa imajo vsi golfisti z natančnim EGA hendikepom ali DI.
Prijave: do srede, 15.6.2022, do 19.00 ure, v recepciji Golf Grad Otočec, na tel. 041 304 444 ter
na golf.otocec@terme-krka.si

Igralnina: 45 €
Kotizacija: 25 € pokriva stroške organizacije (startnina igrišču, malica in pijača na igrišču,
obrok po turnirju.)
Pričakovan dobrodelni prispevek vsaj 20 € zbira Rotary klub v obliki donacije v gotovini.
Veseli bomo vsakega višjega zneska.
Start: predvidoma ob 14:30 uri.
Preverite startno listo na Golfportalu po 17. uri dan pred turnirjem

Udarjališča: moški – rumena, ženske – rdeča
Način igre: rezultati se izračunavajo po Stableford sistemu, igra poteka na 18. luknjah in
šteje za spremembo hendikepa.
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Pravila igre: igra se po pravilih R&A Rules Limited, Golf zveze Slovenije in
lokalnih pravilih igrišča za golf Grad Otočec.

Enak rezultat: V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na zadnjih 9, 6, 3
ali zadnji 18. luknji izmed lukenj od 10 do 18. V kolikor še vedno ni mogoče določiti
boljšega rezultata se le-tega določi s pomočjo žreba.

Nagrade/pokali:
1. bruto moški,
1. bruto ženske
1.,2. mesto moški neto
1.,2. mesto ženske neto
Najbližji zastavici
Najdaljši udarec – moški in najdaljši udarec – ženske

Tekmovalna komisija: Čedo Jakovljevič, Dušan Dular, Jože Marinč
Tekmovalna komisija si razen cen pridržuje pravico spremembe tega razpisa.

Sodnik: Dušan Dular
Pogostitev in razglasitev rezultatov.
Med turnirjem bodo člani Rotary kluba poskrbeli za prigrizek in pijačo. Zaključna
pogostitev, druženje in podelitev nagrad bo po končanem igranju na t.i. 19. luknji na
igrišču. Pogostitev in praktične nagrade bodo omogočili člani Rotary kluba in donatorji s
svojimi materialnimi prispevki.

** DONATORJI
Donacije lahko nakažete na transakcijski račun Rotary kluba Nobo mesto pri NLB d.d. pod
št. 02970-0020297221. Če želite, lahko neposredno pred turnirjem podpišemo tudi
donatorsko pogodbo. Donatorji, ki bodo do vključno srede 15.6. donirali sredstva v višini
vsaj 250 €, imajo pravico udeležbe na dobrodelnem golf turnirju za dve osebi brez plačila
kotizacije in igralnine (v primeru, da imajo igralci letno karto na GI Otočec je ta znesek polovičen).
Donacijo lahko seveda prispevate v gotovini tik pred turnirjem.
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