MASTER SENIOŘI (70+) A SUPERMASTER SENIOŘI (75+)
??? O CO HRAJEME V NOMINAČNÍCH TURNAJÍCH ???
Ve dnech 18. – 21. června 2018 se hraje v Portugalsku ESGA MASTERS 2018, tedy
Mistrovství družstev Evropské seniorské golfové asociace v kategoriích 70+ a 75+.
Hrát se bude na hřištích Aroeira I a Aroeira II necelých 30 km jižně od Lisabonu, bydlet
v hotelu Aldeia dos Capuchos, který je asi 13 km severně od hřišť ve směru na Lisabon.
Na stránkách ČSGA http://www.csga.cz/events/?event_id=1149 najdete informační
materiály k soutěži a odkazy na stránky hřišť.
ČSGA vyšle do Portugalska 2 družstva:
-

na Pohár Master seniorů 70+ (6 členné družstvo, netto stbl)
na Pohár Super master seniorů 75+ (4 členné družstvo, netto stbl).

Nominační kritéria:
Hraje se 6 nominačních kol:
Mladá Boleslav 24. – 25.4, Beroun 8. – 9.5., Šilheřovice 22. – 23.5. 2018,
počítají se 4 nejlepší kola.
Pro Pohár 70+ budou mít právo účasti 4 nejlepší v hodnocení brutto na rány a 2 nejlepší
v hodnocení netto stbl.
Pro Pohár 75+ budou mít právo účasti 3 nejlepší v hodnocení netto stbl., na jedno místo
bude udělena divoká karta výborem ČSGA.
Účastnit se mohou pouze hráči, kteří dovrší příslušnou věkovou hranici nejpozději den před
zahájením turnaje, tj. 17.6.2018.

Další podmínky účasti:
ČSGA hradí startovné ve výši 360 € za hráče.
Účastníci budou hradit:
- ubytování 300 € / osobu ve 2-lůžkovém pokoji vč. snídaně
- letenku – předpoklad asi 5000 Kč vč. přepravy bagu a dopravy z/na letiště v Lisabonu
- 3000 Kč reprezentační oblečení (pouze kdo nemá z minula).
Každý účastník musí mít svoje modré sako a světle šedé kalhoty na oficiální akce – slavnostní
zahájení a závěrečný večer s vyhlašováním výsledků.
V kategorii Master seniorů 70+ je povolena jedna bugina na družstvo, v kategorii Super
master seniorů 75+ mohou používat buginy všichni, rezervovány jsou 2 na každý den.
Cena buginy je 38 € za hru.
Odlet do Portugalska bude 17.6., návrat 22.6.2018.

