
 
REGION SENIOR TOUR 

MORAVA 2013 
VII. ročník 

Hřiště  
Brno Kaskáda, Kořenec, Austerlitz, Olomouc, Telč, Svratka, Jezera, Poysdorf, Skalica, Senica, 
Mnich, Haugschlag 
 

Hrací turnajová kola soutěží RST Morava 
 

Kolo Datum RST Morava 
1)

 Hřiště Ředitel turnaje 

I 14. 5. 
a)

  R+S Austerlitz Jiří Svoboda jiri.svoboda4@gmail.com 

II 15. 4.  R+S Poysdorf Ivo Doušek idousek@volny.cz 

III a 
22. 4. 

S Svratka Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

III b S Jezera Radek Kubák kubak@medata.cz 

IV 2. 5.  R+S Olomouc Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

V 9. 5.  R+S Kořenec Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

VI 27. 5.  R+S Kaskáda Milan Bučík milan.bucik@pcdir.cz 

VII 23. 6. 
b)

  R+S Haugschlag Ivo Doušek idousek@volny.cz 

VIII 24. 6. 
c)

 R+S Mnich Ivo Doušek idousek@volny.cz 

IX 8. 7. R+S Kořenec Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

X 15. 7.  R+S Austerlitz Jiří Svoboda jiri.svoboda4@gmail.com 

XI 29. 7.  R+S Poysdorf Ivo Doušek idousek@volny.cz 

XII 12. 8.  R+S Telč Radek Kubák kubak@medata.cz 

XIII 19. 8. R+S Skalica Jiří Svoboda jiri.svoboda4@gmail.com 

XIV a 
26. 8. 

S Svratka Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

XIV b S Jezera Radek Kubák kubak@medata.cz  

XV 9. 9.  R+S Olomouc Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

XVI 16. 9.  R+S Senica Ivo Doušek idousek@volny.cz 

XVII 23. 9.  R+S Telč Radek Kubák kubak@medata.cz 

XVIII 30. 9. R+S Kaskáda Milan Bučík milan.bucik@pcdir.cz 
1)

 RST Morava R+S = Turnaj RST Morava RÁNY + STABLEFORD.  
RST Morava S = Turnaj RST Morava STABLEFORD.  

a)
 Náhradní termín turnaje  

b)
 Přeložený termín turnaje 

c)
 Turnaj byl pro počasím vzniklou nehratelnost hřiště zkrácen STK RSTM 2013 na 9 jamek a nebude započítáván 
do vložené soutěže na rány Morava – Slezsko Senior Tour 2013 podle bodu 2 b). 

 

Soutěže v rámci Region Senior Tour Morava 
 
V roce 2013 se budou hrát 2 rovnocenné soutěže – Stableford s 2/3 vyrovnáním a na rány bez 
vyrovnání. 



 

1. RST Morava S – STABLEFORD 
 
Osmnáctikolová seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem STABLEFORD s 2/3 vyrovnáním, 
vyhodnocovaná bodovým systémem z nejlepších 9 kol soutěže. Do této soutěže se vyhodnocují 
všechna turnajová kola RST Morava. 
 

Kategorie - průběžné vyhodnocování: 
A  muži HCP 0 - 54  - STABLEFORD NETTO s 2/3 vyrovnáním  
 - ceny za konečné 1. – 5. místo 
B  ženy HCP 0 - 54  - STABLEFORD NETTO s 2/3 vyrovnáním 
  - ceny za konečné 1. – 3. místo 

 

Master Senioři – konečné vyhodnocení:  
 muži nad 70 let (včetně) HCP 0 - 54   
  - STABLEFORD NETTO s 2/3 vyrovnáním 
 - cena za konečné 1. místo 
 ženy nad 65 let (včetně) HCP 0 - 54   
  - STABLEFORD NETTO s 2/3 vyrovnáním  
  - cena za konečné 1. místo 

 

2. RST Morava R – RÁNY 
 

Šestnáctikolová seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem na RÁNY, vyhodnocovaná bodovým 
systémem z nejlepších 9 kol soutěže. Do této soutěže se vyhodnocují turnajová kola RST Morava 
označená RST Morava R.  
 

Kategorie - průběžné vyhodnocování: 
C  muži 0 - 54  - na rány brutto 
  - cena za konečné 1. – 5. místo 
D  ženy 0 - 54  - na rány brutto 
  - cena za konečné 1. – 3. místo 

 

Po dohodě s RST Slezsko a ostatními regiony Moravy jsou letos vypsány v rámci výše uvedených 

turnajů RST Morava R – Rány dvě následující vložené soutěže: 
 

a) Seniorské mistrovství regionu Morava 
 

Regionem se v tomto případě rozumí rozdělení tak jak je obvyklé např. v Poháru regionů ČSGA. 

V tomto případě budou hodnoceni jen hráči z klubů Jihomoravského a Olomouckého kraje, kteří měli 

v den pořádání turnaje v uvedených klubech domovské členství. 
 

Bude  se počítat součet BRUTTO ran ze 2 vybraných turnajů v rámci RST Morava: 

- Austerliz 15. 7. 2013 

- Olomouc 9. 9. 2013 
 

Tři nejlepší hráči budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami – zvlášť muži a ženy. 

Vyhodnocení proběhne po turnaji v Olomouci dne 9. 9. 2013. Při shodném součtu počtu ran hráčů na 

prvních třech místech rozhoduje lepší výsledek na turnaji v Olomouci, a při shodném i tomto výsledku 

potom lepší součet ran na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce na turnaji v Olomouci. U hráčů na dalších 

místech se při shodném počtu ran místa dělí. 
 

b) Morava – Slezsko Senior Tour 2013 
 

V tomto případě budou hodnoceni hráči z klubů Jihomoravského, Olomouckého kraje, Zlínského a 

Moravskoslezského kraje, kteří měli v den pořádání turnaje v uvedených klubech domovské členství. 

Podmínkou hodnocení je odehrání minimálně 3 turnajů na 18-jamkových hřištích RST Slezsko a 6 

turnajů na RST Morava R+S. 

Bude se počítat součet výsledků BRUTTO ran ze 3 nejlepších výsledků na 18-jamkových hřištích 

v rámci RST Slezsko a 6 nejlepších výsledků z odehraných turnajů RST Morava R+S. 
 

Tři nejlepší hráči budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami – zvlášť muži a ženy. 

Vyhodnocení proběhne po turnaji na Kaskádě 30. 9. 2013. 



 

Podmínky účasti 
OPEN soutěže pro seniory. Seniorský věk dosažený v roce 2013. Muži 55 let, ženy 50 let. 
Uhrazené green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem. 
Green fee – vypsané Seniorské fee / kolo (orientační Seniorské fee 500 Kč / 400 Kč, Poysdorf 28 €) 
Startovné - 180,- Kč, respektive ekvivalent v € / kolo (nutná platba v hotovosti).  

 
Přihlášky a startovní listina 
Na serveru www.cgf.cz nejpozději dva dny před soutěží do 12:00 hod. Celkový počet startujících 
stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. V případě překročení počtu startujících se použije 
metoda LIFO (Last In – First Out). 
Startovní listina bude vyvěšena od 16:00 hod na serveru www.cgf.cz vždy den před termínem kola.  
Poslední turnaj dne 30. 9. 2013. na Kaskádě se hraje jako finálový s omezenou celkovou účastí pro 
90 nejlepších soutěžících z obou soutěží. Rozdělení počtu soutěžících na kategorie (muži/ženy) bude 
provedeno podle poměru společného počtu soutěžících mužů a žen RST Morava 2013 po XVII. kole. 

 
Výsledky  
Výsledky jednotlivých kol nebudou samostatně vyhlašovány, budou však standardně uváděny na 
serveru ČGF a po převedení na body (viz bodové hodnocení turnajů) bude průběžné pořadí soutěže 
průběžně vyhlašováno na www.golfbrno.cz/club/seniori.php a www.csga.cz.  
Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení posledního turnaje. 

 
Ceny 
Za vítězství v jednotlivých kolech se ceny zpravidla neudělují. Na závěr celé RST Morava budou ceny 
uděleny podle uvedeného rozpisu soutěží. 

 
Technická ustanovení 
Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých hřišť a 
Propozic Region Senior Tour MORAVA 2013. 

Nasazení soutěžících do jednotlivých kol bude provedeno dle HCP. Hráči a hráčky startují společně. 
Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP. 

Muži hrají ze žlutých, ženy z červených odpališť. 

Jednotlivá kola označená RST Morava R+S se hrají systémem hry „na RÁNY BRUTTO“ a zároveň 
„STABLEFORD NETTO s 2/3 vyrovnáním“ podle aktuálního HCP platného v den konání každého kola. 
V soutěži na RÁNY BRUTTO, a zároveň STABLEFORD NETTO, budou v daném kole RST Morava R 
+ S vyhodnoceni jen soutěžící, kteří odevzdají výsledky na všech jamkách kola. Ostatní budou 
vyhodnoceni v soutěži STABLEFORD NETTO. 

Jednotlivá kola označená RST Morava S se hrají pouze systémem hry „STABLEFORD NETTO s 2/3 
vyrovnáním“ podle aktuálního HCP platného v den konání kola.  

Ve dnech 22. 4. a 26. 8. je pro nižší průchodnost 9-ti jamkových hřišť vypsáno dvojité kolo, zároveň na 
hřištích Jezera a Svratka. Každý turnaj z tohoto dvojitého kola se do RST Morava S vyhodnocuje 
bodově samostatně. 

O umístění v turnaji ve hře STABELFORD NETTO rozhoduje celkový vyšší počet Stableford bodů (po 
započtení 2/3 vyrovnání na jednotlivých jamkách kola) podle vyhodnocení na serveru ČGF. Při 
shodném celkovém počtu Stableford bodů rozhoduje vyšší počet Stableford bodů na posledních 9, 6, 3 
a jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se 
jim přidělí počet bodů podle prvního pořadí děleného místa.  

O umístění v turnaji ve hře „na RÁNY“ rozhoduje nižší celkový počet ran v kole podle vyhodnocení na 
serveru ČGF. Při shodném celkovém počtu ran rozhoduje nižší součet ran na posledních 9, 6, 3 a 
jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se jim 
přidělí počet bodů podle prvního pořadí děleného místa.  

Za odehraný turnaj je hráčům/hráčkám přidělován v každé soutěži počet bodů podle přiložených 
tabulek. 

O celkovém konečném pořadí v jednotlivých soutěžích rozhoduje součet bodů z maximálně devíti 
nejlepších výsledků. Při rovnosti součtu dosažených bodů rozhoduje o celkovém pořadí soutěžících na 
prvním až desátém místě lepší nejlepší dosažený bodový výsledek. Při stejném i tomto výsledku potom 
další lepší dosažený bodový výsledek atd. Odehrané kolo má přednost před kolem neodehraným. U 
výsledků na jedenáctém a dalších místech celkového pořadí bude provedeno při shodném počtu 
dosažených bodů dělení pořadí. Tato ustanovení platí pro určení pořadí ve všech kategoriích. 

Pro zrychlení tempa hry doporučujeme soutěžícím, kteří nesoutěží o přední místa v soutěži na RÁNY, 
aby na jamce, na které již nemohou získat Stablefordový bod s 2/3 vyrovnáním, nedohrávali a míč 
zvedli. 



Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení každého kola. Na pozdější protesty 
nebude brán zřetel. 

Výjimečné povolení vozíku k přepravě hráče/hráčky po hřišti během hry může, z vážných zdravotních 
důvodů, na základě odůvodněné žádosti podané týden před startem turnaje, povolit podle ustanovení 
7.1.8 Soutěžního řádu ČGF soutěžní výbor turnaje. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán 
zřetel. 

 
BODOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 
Umístění v jednotlivých turnajových kolech ve všech soutěžích bude převedeno na body. Hráč/hráčka 
obdrží v každé soutěži kola body podle svého umístění v příslušné soutěži turnaje. Soutěžící, kteří byli 
v dané soutěži kola diskvalifikováni, vyloučeni, odstoupili, skrečovali apod., nebudou v daném kole 
soutěže hodnoceni. 
 

 

 
 

Ředitel RST Morava 2013 
Milan Bučík 
Soutěžní výbor RSTM 2013 
Členové: Milan Bučík, Jiří Svoboda, Ivo Doušek, Radek Kubák, Evžen Polenka, Milan Babinský – 
správa výsledků (tconsult-brno@seznam.cz). 
Rozhodčí RSTM 2013 
Rozhodčího turnaje: určí pořadatel turnaje 
Hlavní rozhodčí RSTM: Milfajt Jiří 
 

Za soutěžní výbor ředitel RST Morava 2013 
Milan Bučík 
 

24. 6. 2013 – rev.: E  


