
II. ročník ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU SENIORSKÝCH 
KLUBOVÝCH DRUŽSTEV

 ve hře na rány
Kořenec

1. - 2. 7. 2013

Organizace soutěže družstev seniorů:
Soutěž družstev seniorů mužů a žen ve hře na rány probíhá jednou ročně ve dvou dnech, společně 
družstva mužů i žen. Řídí jej soutěžní výbor soutěže.

Podmínky účasti družstva:
Klub musí být členem ČGF.
Družstvo musí splňovat podmínky propozic soutěže.
Družstva se přihlašují podle propozic soutěže.
V termínu zaslaná přihláška.
Náklady si kluby hradí sami.
Hráči hrají soutěž družstev za svůj klub. Za klub může hrát maximálně jeden hostující hráč. Klub může 
vyslat do soutěže více družstev. Každé družstvo má hrajícího nebo nehrajícího kapitána. 
Věková kategorie v roce 2013: muži 55 let, ženy 50 let.

Podmínky hry: 
Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel hřiště. Nasazení 
soutěžících do jednotlivých kol bude provedeno dle HCP. Hráči a hráčky startují společně. Muži hrají 
ze žlutých, ženy z červených odpališť.

Místo hry: Kořenec

Termín: 1. – 2. 7. 2013

Přihlášky  seniorského  družstva  zasílejte  nejpozději  do  pátku  28.  6.  2013  na  adresu  manažerky 
golfového klubu: steflova@sokrates-golf.cz.

Způsob hry: 
Soutěž se hraje na rány bez vyrovnání na 2x18 jamek. Společně Pohár mužů a Pohár žen. Hraje se 
na úpravu hendikepu.

Počet hráčů v družstvu: 
Mužské družstvo tvoří 5 hráčů. Do soutěže družstev nastoupí 5 hráčů, započítávají se 4 nejlepší 
výsledky. Ženské družstvo tvoří 4 hráčky. Do soutěže družstev nastoupí 4 hráčky, započítávají se 3 
nejlepší výsledky. Aby mohlo být družstvo hodnoceno, musí nastoupit nejméně 4 hráči u mužů, 
nejméně 3 hráčky u žen. Kapitán může jednoho hráče sestavy nahradit náhradníkem kdykoliv před 
startem.

Sestavy družstev: 
Termín podání přihlášek družstev pro kvalifikaci je dle podmínek propozic soutěže 28. 6. 2012 do 
24:00 hod. Kapitáni družstev předají soutěžnímu výboru seznam hráčů, hráček družstva. Pro první 
kolo upřesní nominaci do 17:00 hod. dne před zahájením soutěže.

Kapitáni upřesní nominaci družstva pro druhé kolo nejpozději do jedné hodiny po ukončení prvního 
kola.

Přihláška do Soutěže:
Přihlášku seniorského družstva/družstev zasílejte na emailovou adresu: steflova  @  sokrates-golf.cz   a 
uveďte v ní:

Název klubu:

mailto:steflova@sokrates-golf.cz


Registrační čísla jednotlivých hráčů klubu v ČGF:
Přihlášený tým: seznam hráčů družstva
Kontaktní osoba klubu pro Pohár seniorských družstev - kapitán:
Telefon:
Email:

Pořadí družstev: 
Součet čtyř nejlepších výsledků družstva mužů a tří u družstva žen z každého hracího kola určí pořadí 
družstev. V případě, že družstva dosáhnou stejného celkového výsledku, rozhodne o pořadí lepší 
výsledek družstva ve druhém kole. Pokud bude i tento součet stejný, rozhoduje nejlepší individuální 
výsledek hráče družstva ve druhém kole, resp. posledních 9, 6, 3 jamek téhož hráče.

Lubomír Voska
ředitel turnaje

 
Golf & Ski Resort Kořenec u Boskovic
a
Sokrates Golf & Country Club, o.s.
Kořenec 174; 680 01; Boskovice
Czech Republic

Tel:             +420 516 467 504      

www.korenec-golf.cz

Partneři Českomoravského poháru seniorských družstev ve hře na rány:

http://www.korenec-golf.cz/

