
   

אליפות ישראל הפתוחה 2018 לנוער, נשים, 
גברים סניורס
מועדון גולף געש

טופס הרשמה
כללי:  1.

אליפות ישראל הפתוחה לחובבים, בקטגוריות: 
נשים סניורס גילאי 55 ומעלה - טי אדום, גברים  סניורס  גילאי 55 ומעלה – טי לבן, גברים סניורס גילאי 65 
ומעלה – טי לבן,  גברים סניורס גילאי 75 ומעלה – טי צהוב. נוער עד גיל 18, בנות –טי אדום, בנים – טי לבן. 

ראשון 2/12/2018 2. וביום  שישי 30/11/18  ביום  גומות  תשוחקנה 36  השונות  הסניורים  קטגוריות 
במועדון הגולף בגעש. 

קטגוריות הנוער ישחקו 54 גומות ביום שישי 30/11/18, בשבת 1/12 וביום ראשון 2/12/18 
בסיום התחרות ביום ראשון 2/12/18 יתקיים טקס סיום וחלוקת פרסים.  

תנאי השתתפות: 3.
משתתפים ישראלים חייבים להיות חברי איגוד הגולף בישראל (חברות בתוקף) ובעלי הנדיקפ רשמי של א.

האיגוד. 
משתתפים ישראלים חייבים להיות בעלי אישור רפואי (גילאי 35 ומעלה נדרשים גם בבדיקה ארגומטרית) ב.

בתוקף עפ"י חוק הספורט.  
התחרות תשוחק בהתאם לחוקי הגולף כפי שאושרו ופורסמו ע"י ה R&A ובהתאם לחוקים המקומיים כפי ג.

שאושרו ע"י ועדת התחרות. 

הרשמה לתחרות: 5.
דמי הרשמה לתחרויות ישולמו ב"פרו-שופ" של המועדון בגעש, בחנות הגולף-שופ בקיסריה, או טלפונית אצל א.

מזכירת האיגוד,  עירית פלג 050-5571972,    לא יאוחר מיום א' 25/11/188 בשעה 18:00. 
הרשמה ללא תשלום מלא של דמי ההרשמה או שהנרשם אינו חבר באיגוד הגולף – לא תתקבל. ב.
במידה שלא ירשמו לפחות 6 משתתפים בקטגוריה – היא תבוטל והכסף יוחזר לנרשמים. ג.
דמי הרשמה לשחקנים מישראל, קטגוריות סניורס - 250 ₪ למשתתף. שחקני נוער - 100 ₪ למשתתף. ד.

תושבי חוץ ישלמו 50 אירו 
פרסים: 6.

גביעים למקום הראשון והשני לתוצאות ברוטו הטובות ביותר בכל קטגוריה. א.

גביע למקום הראשון לתוצאת נטו הטובה ביותר בכל קטגוריה . ב.
נא למלא את כל הפרטים להלן:

שם פרטי:                                שם משפחה:                            

טלפון:                                     דואר אלקטרוני:

תאריך לידה :  יום:                    חודש:                                      שנה:            

מועדון הבית:                                                   הנדיקפ:

קטגוריה (נא להקיף בעיגול):  נשים/  גברים סניורס  (+55) / (65+), (75+), נוער
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בכל שאלה ניתן לפנות אל עירית פלג מזכירת איגוד הגולף במייל info@israelgolffed.org או בטלפון 
050-5571972

 
☺ בהצלחה 

כריך – חביתה,     טונה,       גבנ"צ,       
בלקני
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