
Razpis kvalifikacij za svetovno prvenstvo v golfu za PODJETJA 2016
Cascais, Portugalska Julij 2016

NAJVEČJI GOLFSKI TURNIR PODJETIJ NA SVETU. V KVALIFIKACIJAH JE V 22 LETIH TEKMOVALO VEČ KOT MILIJON 
TEKMOVALCEV V ŽELJI, DA ZASTOPAJO SVOJE PODJETJE NA VELIKEM FINALNEM TURNIRJU.

Serija kvalifikacijskih turnirjev na naslednjih golf igriščih: 25. september 2015 Arboretum | 2. oktober 2015 Mokrice | 16. 
oktober 2015 Ptuj | 15. januar 2016 Lipica (zimski turnir) | 18. marec 2016 Livada | 1. april 2016 Diners | 15. april 2016 Otočec

Finalni turnir World Corporate Golf Challenge: 14. in 15. maj 2016 Otočec

NAGRADE kvalifikacijski turnirji:
• 1. MESTO EKIPA BRUTO • 1. MESTO EKIPA NETO • 1. MESTO NETO DAMA
• NAJBLIŽJI ZASTAVICI  (MOŠKI & ŽENSKE) • NAJDALJŠI UDAREC (MOŠKI & ŽENSKE)
• PRAKTIČNE NAGRADE (ŽREB MED UDELEŽENCI NA PODELITVI)

NAGRADE finalni turnir kvalifikacij:
• 1. MESTO EKIPA NETO  
UVRSTITEV NA SVETOVNO PRVENSTVO V GOLFU 
ZA PODJETJA NA PORTUGALSKEM
• 2. MESTO EKIPA NETO
• 3. MESTO EKIPA NETO
• 1. MESTO NETO PODJETNICA 
• NAJBLIŽJI ZASTAVICI (MOŠKI & ŽENSKE) • NAJDALJŠI UDAREC (MOŠKI & ŽENSKE)
• PRAKTIČNE NAGRADE (ŽREB MED UDELEŽENCI NA PODELITVI)

Pravica do nastopa: podjetja registrirana v Sloveniji, ki niso na zadnjem objavljenem Fursovem seznamu neplačnikov pred 
posameznim turnirjem; amaterski igralci golfa, stari najmanj 18 let na dan turnirja; člani slovenskega golf kluba z veljavnim 

članstvom za leto 2015, in sicer s HCP za moške 0-24 in za dame 0-30; golfisti z višjim HCP se na turnir lahko prijavijo in igrajo 
v konkurenci z igralnim HCP 24 (moški) in 30 (dame). Člani selekcij Golf Zveze Slovenije na turnirjih lahko igrajo, vendar izven 
konkurence. Podjetjem je dovoljeno nastopiti z več ekipami in na več kvalifikacijskih turnirjih. Igralcem, ki so se s svojo ekipo že 

uvrstili na finalni turnir, lahko igrajo na več kvalifikacijskih turnirjih, vendar izven konkurence).

Pravila igre: v skladu s pravili golfa 2012-2015 oziroma 2016-2020 in amaterskega statusa, 
ki jih je odobril R&A Rules Limited, ter lokalnimi pravili posameznega golf igrišča.

Udarjališča: • moški – rumena  • dame – rdeča

Način igre: ekipno 2 igralca, vsaj 1 igralec mora biti zaposlen v podjetju, katerega zastopata. Kvalifikacijski turnirji: 18 lukenj, 
Stablefort, za rezultat štejeta dva rezultata, turnir šteje za spremembo HCP. Finalni turnir se bo igral po enakem sistemu kot 

Svetovno prvenstvo in sicer 36 lukenj, za rezultat štejejo štiri rezultati, ne šteje za spremembo HCP. V primeru enakega rezultata 
se upošteva rezultat na zadnjih 9, 6, 3 in zadnji luknji. Ker se igra v parih, lahko igralec za nasvet prosi ekipnega partnerja. 

Uvrščene ekipe na finalni turnir ne smejo menjati članov ekipe. Morebitne spremembe zaradi zdravstvenih razlogov lahko odobri 
le organizator, čigar naknadna odločitev je dokončna.

1. Ekipa v bruto razvrstitvi in najboljših 5 ekip v neto razvrstitvi pridobijo pravico zakupa oglanega prostora na finalnem turnirju, 
ki bo 13. In 14. Maja 2016 na golf igrišču otočec. Zmagovalna ekipa finalnega turnirja bo predstavljala slovenijo na svetovnem 

prvenstvu v golfu za podjetja na portugalskem. Vse stroške potovanja, nastanitve, prijavnine in udeležbe na svetovnem prvestvu v 
golfu za podjetja krije organizator. Stroške osebne porabe krije ekipa sama.

Partnerji:
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KVALIFIKACIJSKI TURNIRJI
Prijavnina za ekipo: 60 EUR

Vključuje: prijavo, obračun rezultatov, malico na igrišču ter kosilo
Igralnina: 40 EUR na osebo

Vse veljavne turnirske letne karte na posameznem golf igrišču veljajo tudi na kvalifikacijskem turnirju. Imetniki SLO karte, veljavne 
na dan turnirja, doplačajo na vseh igriščih, kjer karta velja za igralnine od 1 € do 10 €, odvisno od igrišča. Imetniki letne GCU, 

veljavne na dan turnirja, igralnine ne plačajo (vključena naslednja igrišča Arboretum, Livada, Mokrice, Otočec).
FINALNI TURNIR

Zakup oglasnega prostora na finalu WCGC: 140 EUR*
*zakup oglasnega prostora lahko plača ekipa sama ali za ekipo plača podjetje

Vključuje: Prijava za 1 ekipo na finalni turnir
Dan 1 - promocija, turnir, obračun rezultatov, malico na igrišču ter kosilo

Dan 2 – promocija, turnir, obračun rezultatov, malico na igrišču in kosilo s podelitvijo nagrad v hotelu Grad Otočec 5*
Igralnina: 80 EUR na osebo za 2 dni

Vse veljavne turnirske letne karte na posameznem golf igrišču veljajo tudi na kvalifikacijskem turnirju. Imetniki SLO karte, veljavne 
na dan turnirja, doplačajo na vseh igriščih, kjer karta velja za igralnine od 1 € do 10 €, odvisno od igrišča. Imetniki letne GCU, 

veljavne na dan turnirja, igralnine ne plačajo (vključena naslednja igrišča Arboretum, Livada, Mokrice, Otočec).

Prijave: na kvalifikacijske turnirje se lahko prijavite na slovenia.worldcorporategolfchallenge.com. Prijave na kvalifikacijske turnirje 
sprejemajo tudi na recepcijah golf igrišč na njihovih telefonskih številkah in e-mailih. On-line prijavo lahko za vas odda tudi golf 
igrišče, vendar le po predhodnem pisnem dogovoru. V kolikor se prijavi več ekip istega podjetja, bodo poimenovane Podjetje 1, 
Podjetje 2, itd. pri tem pa bo dobila številko 1 ekipa, ki je prva oddala prijavo preko slovenia.worldcorporategolfchallenge.com.

Vse uvrščene ekipe na finalni turnir bodo obveščene preko e-maila o pravočasni prijavi na finalni turnir. 
V kolikor se je na finalni turnir uvrstilo več ekip istega podjetja, bodo poimenovane Podjetje 1, Podjetje 2, itd. pri tem pa bo dobila 

številko 1 ekipa, ki se je kvalificirala prva.

PRIJAVE – ZELO POMEMBNO: vse ekipe, ki se bodo uvrstile v finale na Otočcu, morajo udeležbo na finalu potrditi na elektronski 
naslov golf.otocec@terme-krka.si in OBVEZNO vplačati ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA finalu WCGC v višini 140 EUR 

najkasneje do 6.5.2016 na Golf Grad Otočec d.o.o., Grajska cesta 2, 8222 Otočec – TRR: 05100-8010694436. V namen vpišite 
WCGC – »podjetje«, če jih je več napišite 1-4. S plačilom je udeležba na finalnem turnirju potrjena. Po izvedenem plačilu in oddani 

prijavi v primeru odjave vplačanega denarja ne vračamo. Igralnina se plača na dan turnirja na recepciji igrišča.
V primeru, da katera od ekip, ki so se uvrstile v finale ne odda prijave in ne vplača zneska pravočasno, je s tem zamudila 

prijavo in organizator lahko povabi k igranju v finale naslednje najbolje uvrščeno ekipo iz kvalifikacijskega turnirja, na katerem 
se je neprijavljena ekipa tudi uvrstila. V kolikor se tako povabljene ekipe ne odzovejo lahko organizator povabi ekipe iz drugih 

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 in datuma izvedbe turnirja in obvesti udeležence finalnega turnirja o morebitni spremembi.

Pravica sprememb: Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb razpisnih pogojev tekmovanja. 
O vseh spremembah bo pravočasno obvestil vse udeležence.

Uporaba avtomobilčka na turnirjih WCGC je dovoljena. Dovoljene so merilne naprave, ki merijo SAMO dolžino, brez naklonov. 
Odločitev tekmovalne komisije o zmagovalcu je dokončna. Po končani igri mora vsak igralec oddati podpisano in izpolnjeno 

seštevno kartico.

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

Kontakti: Golf Grad Otočec, golf.otocec@terme-krka.si, T: 041 304 444, Borut Miklič, borut.miklic@terme-krka.si

Organizator: Golf Grad Otočec d.o.o., Grajska cesta 2, 8222 Otočec

Partnerska igrišča:


