
                 PODKRUŠNOHORSKÁ  SENIOR TOUR 2014
                        ERZGEBIRGE SENIOR TOUR 2014

Podmínky účasti:    Seniorský věk - muži 55, ženy 50
                                  Maximální počet hráčů 120 - muži 80, ženy 40. 
                                  Minimální počet hráčů na turnaji 15.

  Zaplacené FEE, zaplacené startovné do 30 minut před  
  osobním startovním časem.

Přihlášky:                Na www.cgf.cz, nebo v recepci pořádajícího klubu.
                                 Uzávěrka přihlášek den před soutěží do 12:00 hod. 

Druh soutěže:          Soutěž jednotlivců – stableford brutto, netto
                                  (součet 8 nejlepších výsledků)

Kategorie:                A. Muži           HCP 0 – 54,0   Stableford ( brutto )
                                  B. Muži           HCP 0 – 26,4   Stableford ( netto )
                                  C. Ženy          HCP 0 – 54,0   Stableford ( brutto )
                                  D. Ženy          HCP 0 – 26,4   Stableford ( netto )
                                  E. Společná   HCP 26,5 – 54 Stableford ( netto )  

Greenfee:                Seniorské FEE 

Startovné:               250,- Kč

Občerstvení:          2 x 0,5 l minerálních vod Bad Brambach
                                Oběd po hře        

                               
Ceny:                      Poháry a věcné ceny věcné  v celé Tour.

                                Ceny budou předány při vyhlášení konečných výsledků na
                                závěrečném turnaji Tour.

Soutěžní výbor:    Jana Pecková, Vodraško Miroslav, Petr Vacek

Start:                      Na každém turnaji postupný od 9:00 hod..
                               Změna je možná.
                                

                               Pořádající klub zajistí vždy technický servis k turnaji (startér, 
                               rozhodčí, zpracování výsledků ).

Technická ustanovení:
Hraje se na úpravu HCP, podle pravidel the Royal and Ancient GC of St.Andrews a 
místních.
Senioři hrají ze žlutých odpališť, seniorky z červených odpališť.

http://www.cgf.cz/


Nasazení hráčů do jednotlivých fligthů bude stanoveno podle aktuálního HCP a 
předem stanoveného klíče. Budou akceptovány zdůvodněné požadavky na 
sestavení flirtů ( společný dojezd apod.) za předpokladu, že hráč s nižším HCP se 
vzdá svého pořadí.  

Startovní listina bude k dispozici den před turnajem od 16:00 hod. na serveru 
www.cgf.cz a v recepci pořádajícího klubu.
O umístění v jednotlivých kategoriích   rozhodne vyšší počet získaných 
stablefordových bodů z 8 odehraných turnajů ( celkový počet turnajů je 13). 
V případě rovnosti výsledku rozhoduje o pořadí nižší HCP, v případě rovnosti 
nejvyšší počet stablefordových bodů získaných v jednom turnaji Tour., v případě 
rovnosti výsledek posledního turnaje).
Na základě celkových výsledků bude provedena nominace na pohár regionů  7 mužů
a 4 ženy podle pořadí v kategorii brutto, 3 muže a 2 ženy nominuje soutěžní výbor.
Vítězové v kategorii muži získají nominaci na utkání ČR – SRN v příštím roce.

Termíny jednotlivých turnajů 2014:

                            I. GCM Most                                  16. 04. 2014
                 GC Bítozeves                                30. 04. 2014 
                 MTGC Terezín - Kotlina                14. 05. 2014 
                 Golf Club Dresden Ullersdorf        19. 05. 2014

                            Golfresort Ústí nad Labem            28. 05. 2014
          .                 Barbora Golf Resort Teplice          11. 06. 2014                     
                            Golfclub Háje                                 18. 06. 2014
                            GC Teplice - Cínovec                    23. 07. 2014

       KHGCS Janov                               30. 07. 2014
       Královský Golf Club Malevil           06. 08. 2014                                

                            Golf Club Sokolov                          12. 08. 2014
                            Golfclub Erzgebirge Zschopau      27. 08. 2014
                            Golfresort Františkovy Lázně         10. 09. 2014

                           Mnich - Pohár regionů                    2. - 3. 10. 2013
 

          Měřicí zařízení (Poznámka u Pravidla 14-3) 
Hráč může při hře získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje, který 
slouží výhradně k měření vzdáleností. Jestliže hráč během 
stanoveného kola použije měřicí zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo 
odhadování i jiných faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru 
(např. sklonu svahu, rychlosti větru, teploty apod.), poruší pravidlo 14-3. Trest za 
takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda 
některá z těchto doplňkových funkcí byla skutečně využita, nebo ne. 

http://www.cgf.cz/



