
                                                                                   
 

Zimski Turnir za Golfere 
 

 

Mjesto održavanja:            Streljana „SK Kustošija“,  Trg Hrvatskih Obrambenih Snaga 8                                     
Pravo nastupa:                    Svi Golferi i članovi njihove obitelji 
Vrijeme održavanja:           Veljača-Ožujak 2020 – utorkom i četvrtkom 17-19 
Oprema za turnir:               Zračna puška i zračni pištolj – osigurano za sve 
Svrha održavanja:               Prikupljanje sredstava za opremu SK Kustošija, rekreacija i druženje 
Natjecateljska komisija:    Darko Ljubanović, Kristina Mohr, Tomislav Lazić i Damir Tješinski  
     
 
Pravila natjecanja:         
- Za sve sudionike osigurana su 4 treninga kroz veljaču pod stručnim vodstvom trenera SK Kustošija na 

kojima će se trenirati serijskom zračnom puškom i zračnim pištoljem 
- U ožujku se gađa natjecateljski meč serijskom zračnom puškom i zračnim pištoljem – točan termin objavit 

će se naknadno ovisno o broju sudionika 
- Prijavljuje se pojedinačno i ekipno 2 člana (nije uvjet) 
-  

Pravila za Turnir: 
- neograničen broj probnih hitaca 
- za rezultat po 20 hitaca serijskom zračnom puškom i 20 hitaca zračnim pištoljem 

vrijeme za gađanje svake discipline uključujući i probu je 30' 
 

Nagrađeni prema kategorijama: 
- Najbolji rezultat serijska zračna puška: zajedno dame, gospoda i juniori do 20 

 -     Najbolji rezultat zračni pištolj: zajedno dame, gospoda i juniori do 20 
 -     1., 2., 3. mjesto ukupan rezultat serijska zračna puška i zračni pištolj dame 
 -     1., 2., 3. mjesto ukupan rezultat serijska zračna puška i zračni pištolj gospoda 
 -     1., 2., 3. mjesto ukupan rezultat serijska zračna puška i zračni pištolj juniori do 20 
 -     1., 2., 3. mjesto ukupan rezultat serijska zračna puška i zračni pištolj zajedno dame, gospoda i juniori      
ekipno od 2 člana (naziv ekipe birate sami) 
 
 
Nagrade:     medalje, besplatan individualan sat škole golfa pojedinačno,besplatna 2 sata škole golfa za ekipe 
Prijave:        do 1.2., a može i tijekom veljače na email darko.ljubanovic@pga.hr, sk-kustosija@zg.t-com.hr ili na 
telefon 098 - 16 67 124 i 01 37 71 760;  rezervacija termina za trening na SK Kustošija na tel: 01 37 71 760     
Kotizacija:   Pojedinačno 200,00 kn ili ekipno 300,00 kn plaća se na prvom treningu SK Kustošiji                                                    
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