
REGIONÁLNÍ  LÁZEŇSKÁ  SENIOR TOUR   

 

Podmínky účasti:   Seniorský věk   

                                 Maximální počet hráčů 120 - muži 80, ženy 40.  

                                 Uhrazené greenfee na nedomovském hřišti a vklad.  

                                 Registrace nejpozději 30 min před startem. 

                                 V účasti na turnajích mají přednost hráči a hráčky z golfových klubů, 

                                  které Regionální Lázeňskou Senior Tour pořádají. 

Přihlášky:               Na www.cgf.cz, nebo v recepci pořádajícího klubu. Uzávěrka přihlášek 

                                 nejpozději den před soutěží do 12:00 hod.  

Druh soutěže:         Soutěž jednotlivců – stableford (součet 5 nejlepších výsledků) 

                                 Soutěž klubů - stableford (z každého turnaje se sečte 5 nejlepších 

                                 výsledku hráčů stejného klubu,přičemž nejméně jeden výsledek 

                                 musí být ženský) 

Kategorie:               A  muži           0 – 54 HCP (netto,brutto) 

                                 B  ženy            0 – 54 HCP (netto,brutto) 

Greenfee:                500,- Kč  

Vklad:                     150,- Kč 

Občerstvení:           není hrazeno ! 

 

Ceny:                       Putovní pohár pro  vítězný golfový klub,věcné ceny pro prvních 10 mužů 

                                 a prvních 5 žen celé tour(stableford netto) 

                                 Vítěz a vítězka celé tour (stableford brutto). Ceny budou předány při 

                                  Vyhlášení konečných výsledků na závěrečném turnaji tour. 

Soutěžní výbor:        Ředitel Vlasta Peterková GCKVA, zpracování výsledků Ladislav Pužej 

RGCML,hospodář Josef Mrůzek RGCML 

 

Start:                        9:00 hod.  Změna je možná.Na všech turnajích postupný,kromě 

                                  posledního turnaje, kde bude kanon start a po ukončení turnaje 

                                  občerstvení a vyhlášení výsledků celé tour. 

Pořádající klub zajistí vždy i technický servis k turnaji (startéra,rozhodčího a 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. 

Nasazení hráčů do jednotlivých fligthů bude stanoveno podle aktuálního HCP. 

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 kategoriích A a B  rozhodne vyšší počet získaných stablefordových bodů z 5 

odehraných turnajů. V případě rovnosti výsledku rozhoduje o pořadí nižší HCP, v případě 

rovnosti nejvyšší počet stablefordových bodů získaných v jednom turnaji Tour. 

V kategorii brutto v případě rovnosti brutto stablefordových bodů z 5 turnajů, rozhodne o 

vítězi nejvyšší počet získaných brutto stablefordových  bodů v jednom turnaji Tour. 



Výsledky jednotlivých kol budou zveřejněny na www.golfsenior.cz 

 

Hráči,kteří mají členství ve více klubech,mají povinnost před zahájením Tour nahlásit,za 

který klub budou v Tour startovat. 

 

Do závěrečného turnaje Tour se mohou přihlašovat jen hráči a hráčky,kteří budou mít již 

nejméně 4 výsledky z předchozích turnajů Tour. 

 

Program 2010 
 

hřiště:   Cihelny    termín:           12.04.2010 

              Sokolov                          25.05.2010 

              Darovanský Dvůr           02.06.2010 

              Dýšina                            30.06.2010 

              Hof                                 13.07.2010 

              Kynžvart                         27.07.2010 

              K.Vary                            09.08.2010 

              Hazlov                            17.08.2010 

              Alfredov                          07.09.2010                     

              M.Lázně                          29.09.2010 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


