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P O R O Č I L O 

o delu seniorske sekcije za leto 2018 

 

Po razpisu zveze smo pozvali vse seniorje kluba Diners, da se tudi v letu 2018 
pridružijo tekmovalni ekipi. V seniorsko ekipo se je prijavilo 17 članov. Zveza je izvedla 
6 pokalnih tekmovanj, enkrat mesečno od aprila do septembra, ob četrtkih, na petih 
igriščih po Sloveniji in DP seniorjev. 

Politiko o organizaciji tekmovanj nismo spreminjali. Po objavi razpisa sem pozval vse 
člane ekipe (po elektronski pošti), da se prijavijo na tekmovanje. Na tekmo so se lahko 
prijavili vsi člani ekipe, vendar zaradi omejitve ekipo sestavljajo prvih 12 po Exact HCP. 
Na tekmovanju pa ekipo sestavljajo trije najboljši rezultati celotne ekipe. Za vse 
udeležence klub plača štartnino, greenfee in prevoze plačamo sami. Trikrat  smo na 
tekme šli s kombijem (2 x Ptuj in Moravci).                                                          

 Tekmovanja:                                                                                                                 

1.krog je bil 19.aprila 2018 na Ptuju. Udeležilo se je 9 članov, ekipa: Brane Svetlin(13. 
mesto), Dejan Mir (20. m.), Valter Nemec (28. m.). Udeležba 74 tekmovalcev.  

2. krog  je bil 10.maja 2018 doma na Diners Cubo golf. Udeležilo se je 15 članov. 
Zmagal je z odličnim rezultatom Drago Markič in upravičil sloves domačega 
igrišča. Ekipo sta še sestavljala : Brane Svetlin ( 9. m) in Jožef Oven (22. m.). 
Udeležba 99 tekmovalcev.  

XXIV. Slovensko mednarodno državno prvenstvo seniorjev 2018 je bilo od     22.-
24. maja 2018 v Arboretumu. Udeležilo se je 8 članov. Po treh dneh seštevne igre je 
na mednarodnem tekmovanju s skupnim rezultatom 235 udarcev zmagal Brane 
Svetlin – čestitamo, 9.mesto je zasedel Drago Markič (249), 16.mesto Ivo Stomilovič 
(260) in 19. mesto Bogoslav Brezigar (261).Ostali smo bilo bolj na koncu! Žal se je 
odličnega tekmovanja udeležilo samo 36 tekmovalcev.  

3. krog je bil 21. junija 2018 na Otočcu. Udeležilo se ga je 9 članov. Zelo dobro je igral 
Brane Svetlin in zasedel 2. mesto. V ekipi sta bila še: Janez Benčina ( 32. m.) in          
Igor Petrovčič ( 51. m.). Udeležba 84 tekmovalcev.  

4. krog je bil 19. julija 2018 na Livadi, Moravske Toplice. Udeležilo se ga je 9 članov. 
Ekipo so sestavljali: Bogoslav Brezigar (19. m.), Doro Erjavec (24. m.), Brane Svetlin  
( 26. m.). Udeležba 69 tekmovalcev.                                                                             

5. krog je bil 30. avgusta 2018 na Ptuju. Udeležilo se ga je 10 članov. Ekipo so 
sestavljali: Drago Markič ( 16. m.), Brane Svetlin (24. m.), Franci Nadles ( 35. m.). 
Udeležba 74 tekmovalcev.                                                                                            

6. krog je bil 27.septembra 2018 v Arboretumu. Udeležilo se je 14 članov. Ekipo so 
sestavlali: Drago Markič (14. m.), Jožef Oven ( 9. m.), Bogoslav Brezigar (30. m.). 
Udeležba 89 tekmovalcev.  
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Doseženi rezultati so bili pod pričakovanji saj smo ekipno zasedli 7 mesto od 13 ekip. 
Med posamezniki je bil skupno Brane Svetlin na 9.mestu in Drago Markič na 12. mestu. 
V kategoriji superseniorji je Franci Nadles bil na 8.mestu.  

Vsem za udeležbo in dosežene rezultate iskreno čestitam. Slabši rezultati so posledica 
ne igranja članov na vseh tekmah kljub številčni in dobri ekipi.  

V zimskem času je bila organizirana »zimska seniorska liga«, 4 tekme v Italiji. Zaradi 
mile zime in igranja doma za igranje drugje ni bilo interesa. 

V imenu vseh tekmovalcev seniorske ekipe Diners se zahvaljujem klubu za finančno 
podporo na tekmovanjih v viši 1.500,00 €. Skupna sredstva smo nekoliko prekoračili. 
Klub je plačal prijavnino zvezi 122,00 €, štartnino za pokalna tekmovanja 1.329,00 € 
in štartnino na DP 720,00 € . Vendar smo zato ob prijavi zbrali in nakazali na klub –
prispevek seniorji 10 x 50,00 € = 500,00 €, 6 x 50,00 € = 300,00 € v gotovini pa smo 
zbrali in namenili za najem kombija, ki pa so ostala še za najem 2 x v letu 2019. Hvala! 

V klubu je vrsta dobrih igralcev – seniorjev, zato bi si želeti, da se vključijo v seniorsko 
ekipo na tekmovanjih v letu 2019, kar bi nam omogočilo veliko boljše končne rezultate 
in – naskok na stopničke! 

 

18.3.2019, vodja seniorske sekcije Jani Gregorič                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


