
 
REGION SENIOR TOUR 

MORAVA 2011 
V.ročník 

Hřišt ě  

Brno Kaskáda, Olomouc, Poysdorf, Kořenec, Telč, Austerlitz, Jezera, Svratka 
 
Hrací turnajová kola sout ěže 
 

Kolo Datum Hřiště  Kolo Datum Hřiště 

I. 11. 4.  Austerlitz  VIII. 18. 7.  Austerlitz 

II. 18. 4.  Poysdorf  IX. 1. 8.  Poysdorf 

III. 9. 5.  Jezera  X. 15. 8.  Brno Kaskáda 

IV 16. 5.  Olomouc  XI. 22. 8.  Svratka 

V 30. 5.  Brno Kaskáda  XII. 5. 9.  Olomouc 

VI. 13. 6.  Kořenec  XIII. 19. 9.  Telč 

VII. 20. 6.  Telč  XIV. 3. 10.  Kořenec 

 
Druh sout ěže  

14. kolová seniorská sout ěž mužů a žen - Stableford 
Konečné výsledky budou vyhodnoceny z devíti nejlepších kol soutěže. 
 
Kategorie  

Hlavní sout ěž: 
A  muži 0 - 54 Stableford netto s 2/3 vyrovnáním 
B  ženy 0 - 54 Stableford netto s 2/3 vyrovnáním 

Rámcová soutěž: 
C  muži 0 - 54 Stableford brutto 
D  ženy 0 - 54 Stableford brutto 

 
Podmínky ú časti  

Seniorský věk dosažený v roce 2011. Muži 55 let, ženy 50 let. 
Uhrazené green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem. 
Green fee  – vypsané Seniorské fee / kolo  500 Kč (400 Kč, Poysdorf 28 EUR)  
Vklad  - 150,- Kč / kolo (nutná platba v hotovosti). 
 
Přihlášky a startovní listina 
Na serveru www.cgf.cz nejpozději dva dny před soutěží do 12:00 hod. Počet startujících 
hráčů stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. V případě překročení počtu hráčů 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.  
 
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 vyvěšeno 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 Tour budou ceny uděleny následovně: 
Hlavní kategorie NETTO: 
 muži 1. – 5. místo ženy 1. – 4. místo 
Kategorie BRUTTO: 
 muži 1. místo ženy 1. místo 
 Master senioři (≥ 70 let) 1. místo Master seniorky (≥ 65 let) 1. místo 
 
Ředitel sout ěže 
Jiří Svoboda 
 
Sout ěžní výbor  
Členové: Jiří Svoboda, Lubomír Voska, Ivo Doušek, Radek Kubák, Milan Babinský – správa 
výsledků (tconsult-brno@seznam.cz). 
 
Hlavní rozhod čí sout ěže RSTM: Lubomír Voska (lubomir.voska@seznam.cz ) 
Rozhodčí: Ivo Doušek, Jan Ráž, Tomáš Papírník, Evžen Polenka.  
 
Technická ustanovení 
Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých 
hřišť a Propozic Region Senior Tour MORAVA 2011. 

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

Senioři hrají ze žlutých, seniorky z červených odpališť. 

Jednotlivá kola se hrají systémem hry Stableford s 2/3 vyrovnáním podle aktuálního 
hendikepu hráče platného v den konání každého kola (NETTO). Zároveň budou vyhodnoceny 
i výsledky Stableford bez vyrovnání (BRUTTO).  

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

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

O celkovém pořadí hráčů v jednotlivých kategoriích soutěže rozhoduje součet bodů 
z maximálně devíti nejlepších výsledků. Při rovnosti dosažených bodů u více hráčů rozhoduje 
o celkovém pořadí soutěže na prvním až desátém místě lepší bodový výsledek posledního 
společně hraného turnaje. Pro celkové výsledky 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 hráč na jamce, na které již nemůže získat Stablefordový bod s 2/3 
vyrovnáním nedohrává a míč zvedá. 

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

 
BODOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽE 
Umístění v jednotlivých turnajových kolech ve všech kategoriích bude převedeno na body. 
Vítěz v každé kategorii obdrží 120 bodů, další umístění – viz tabulku hodnocení. 



 
Bodové hodnocení jednotlivého kola podle umíst ění (pro všechny kategorie): 

1. 120 bodů 5. – 15. místo (- 3 body) 
2. 114 bodů 16.- 30. místo (- 2 body) 
3. 109 bodů 31. a další (- 1 bod) 
4. 105 bodů  

 

Za sout ěžní výbor 
Jiří Svoboda 
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