
ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE 
ČLEN  

UNIE EVROPSKÝCH SENIORSKÝCH AMATERSKÝCH 

GOLFOVÝCH ASOCIACÍ 

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 

29.07.-01.08.2013 

WWW.GOLFBRNO.CZ 



Vážení golfoví přátelé, 

Dovolte mi, abych Vás jménem České seniorské golfové asociace pozval na golfový turnaj 

XIV. K+K Monarchie Trophy, který se letos uskuteční v České republice konkrétně na 

golfovém hřišti Kaskáda.  

Těším se na setkání s Vámi! 

Rostislav Jozífek, prezident ČSGA 

ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA  ČSGA 

Pořadatel: 

Česká seniorská golfová asociace 

U tělocvičny 231, 463 11 Liberec 30 

Hřiště: 

Golfový resort KASKÁDA 

Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim 

GPS:  49o16´45´´N * 16o31´35´´E 

Ubytování: (v areálu hřiště) 

Hotel Kaskáda **** 

Golfový resort KASKÁDA 

Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim  

www.golfbrno.cz 

Způsob přihlašování: 

Přihlášky a rezervaci ubytování posílejte do 15.07.2013 na: 

romana.machova@harachov2014.cz  

ENTRY FEE A OSTATNÍ POPLATKY 

Entry Fee: 195 EUR/osoba (zahrnuje: tréninkový den, 3 hrací dny, uvítací raut vč. 1 nápoje, 

degustační večeři s posezením ve sklípku vč. 1/2 lahve vína, snack při vyhlášení) 

Doprovod (nehrající): 80 EUR/osoba (kulinářský program bez golfu) 

Ubytování (Hotel Kaskáda****): 40 EUR/osoba/noc  

(zahrnuje: snídani, vstup do wellness a parkování) 

Ubytování rezervováno od 29.07.-01.08.2013.   

V případě úpravy rezervace kontaktujte: romana.machova@harrachov2014.cz. 

Platba entry fee, doprovodů a ubytování předem do 15.07.2013 na účet číslo: 

IBAN - CZ90 0300 0000 0002 1392 9737, BIC (SWIFT) - CEKOCZPP 

Do zprávy pro příjemce uveďte: MT2013+ “název státu“ 



PROGRAM 

29.07.2013 - PONDĚLÍ 

Individuální příjezd/Check-in v hotelu  

Tréninkové kolo dle rezervace (12:00 - 15:00) 

(rezervace časů tréninku na: recepce@golfbrno.cz, +420 541 511 711) 

18:00 Porada kapitánů  

19:00 Oficiální zahájení v  kongresovém sále hotelu Kaskáda **** 

vč. uvítacího rautu 

 

30.07.2013 - ÚTERÝ  

9:00 1. Kolo - startovací časy dle startovní listiny 

 

31.07.2013 - STŘEDA 

9:00 2. Kolo - startovací časy dle startovní listiny 

Večerní program: degustační večeře v kongresovém sále, posezení ve 

vinném sklípku s cimbálovkou - vše v hotelu Kaskáda **** 

 

01.08.2013 - ČTVRTEK 

9:00 3. Kolo - startovací časy dle startovní listiny 

Finále 

Slavnostní ukončení - vyhlášení, předání cen/Odjezd 



PROPOZICE 

I. Propozice turnaje: 

1. Mezinárodního seniorského turnaje v golfu se zúčastní týmy České republiky, Maďarska, 

Rakouska, Slovenska, Slovinska a Chorvatska, které jsou členy ESGA.  

 Turnaj se hraje každý rok v jiné zemi účastníků turnaje.  

 Každá země jmenuje dva týmy (brutto, netto), skládající se ze 6 hráčů a 1 náhradníka.  

 Hendikep limit: brutto do 15, netto do 28. 

 HCP hráčů musí být k datu soutěže potvrzen národní SGA.  

 Hráči zařazení do brutto družstva musí mít HCP nižší než hráči zařazení do netto družstva, 

výjimku může mít náhradník pro druhý nebo třetí soutěžní den.  

 V průběhu soutěže nesmí hráč z brutto družstva hrát v netto družstvu a naopak.  
 

2. Účastníci turnaje musí splňovat tyto podmínky: 

- seniorský věk v roce 2013 (55+), 

 - statut amatéra, 

 - člen národní seniorské golfové asociace, 

 - státní příslušnost národa, který reprezentuje, 

 - uhrazení fee a startovného 2 týdny před samotným turnajem, 

 - u českého týmu zaplacený členský příspěvek ČSGA 2013. 
 

3. Soutěž se hraje podle platných mezinárodních golfových pravidel schválených R/A GC St. 

Andrew a Místních pravidel pořádajícího GC.  
 

4.   Každý tým jmenuje buď hrajícího nebo nehrajícího kapitána. Hrající kapitán nesmí zasahovat do 

hry ostatním spoluhráčům (diskvalifikace podle pravidel). 
 

5.   Pro hru se mohou používat jen oficiálně schválené míče (při nedodržení - diskvalifikace). 
 

6.   Jsou povolena měřící zařízení, která jsou v souladu s „Pravidly golfu“ - dodatek č. IV, bod č.5. 

 

II. Herní model: 

Turnaj má tři hrací dny. Všichni hráči v brutto i netto soutěži hrají na rány na Stablefordové body.  

1. den: čtyřhra - hra čtyřmi míči (do celkového výsledku se počítá lepší výsledek z dvojice na    

 jamce);  

2. den: čtyřhra - s výběrem drajvu;   

3. den: jednotlivci hra na rány.  

Hráči v brutto soutěži hrají bez vyrovnání. Hráči v netto soutěži první a třetí den hrají s plným 

vyrovnáním. Hráči v netto soutěži druhý den hrají s průměrným vyrovnáním z HCP obou hráčů. 



PROPOZICE 

III. Sestava týmu: 

Sestavu hráčů musí kapitán týmu oznámit soutěžnímu výboru nejpozději do 17 hodin před hracím 

dnem soutěže.  Pokud kapitán týmu neoznámí soutěžnímu výboru sestavu pro druhý, nebo třetí 

soutěžní den, bude družstvo do soutěže zařazeno ve stejné sestavě jako bylo nahlášeno pro 

předchozí soutěžní den. Družstvo pro první, druhý, nebo třetí soutěžní den nemusí hrát ve stejné 

sestavě. Nasazení družstev a hráčů do turnaje určí los. První a druhý hrací den se startuje od 

nejnižšího HCP. Třetí hrací den se startuje od nejvyššího HDC. V jedné hrací skupině třetí den 

turnaje mohou hrát společně nejvíce dva hráči jednoho národního družstva. Protest může kapitán 

podat písemně na sekretariátě po složení kauce 30 EUR. 

 

IV. Hodnocení soutěže: 

Soutěž brutto i netto je hodnocena samostatně podle získaných Stablefordových bodů: 

a) při čtyřhře - hře čtyřmi míči (FOURBALL BETTERBALL) se započítávají dva nejlepší výsledky 

(jeden výsledek se škrtá). Pro hodnocení  do celkového pořadí musí družstvo odehrát nejméně 

dva výsledky, jinak je družstvo diskvalifikováno. 

b) Při čtyřhře s výběrem drajvu (GREENSOME) se započítávají dva nejlepší výsledky (jeden 

výsledek se škrtá). Pro hodnocení do celkového pořadí musí družstvo odehrát nejméně dva 

výsledky, jinak je družstvo diskvalifikováno. 

c) Při hře jednotlivců (SINGLE) na rány se započítávají čtyři nejlepší výsledky (dva výsledky se 

škrtají). Při hodnocení do celkového pořadí musí družstvo odehrát nejméně čtyři výsledky, jinak 

je družstvo diskvalifikováno.  

 

V. Konečné umístění: 

1. Pro určení pořadí družstev v brutto soutěži i netto soutěži se počítají získané Stablefordové 

body za tři soutěžní dny. Podle získaných Stablefordových bodů se určí pořadí v brutto i v netto 

soutěži. Při stejném výsledku na prvním místě v brutto nebo netto soutěži se vítěz určí podle 

pomocného hodnocení ze škrtnutých výsledků: 

a) lepší škrtnutý výsledek ze čtyřhry čtyřmi míči 

b) lepší škrtnutý výsledek ze čtyřhry s výběrem drajvu 

c) lepší škrtnutý  výsledek při hře jednotlivců 
 

2.  Vítěz v brutto i v netto soutěži získává pohár, který zůstává v jeho držení jeden rok až do 

uskutečnění dalšího turnaje.  Pokud některé družstvo vyhraje pohár třikrát za sebou, zůstává 

pohár v jeho držení trvale. Pořadatel dalšího ročníku  turnaje má za povinnost zajistit nový 

pohár. Pořadatel může ohodnotit poháry a cenami i další účastníky turnaje podle vlastního 

uvážení.  

 



HŘIŠTĚ - GOLF RESORT KASKÁDA  

GOLFOVÝ RESORT KASKÁDA je oblíbeným  

a vyhledávaným místem golfistů. Golfový ráj s 27 

jamkami umístěný 9 km od Brna projektovali zkušení 

angličtí architekti z projekční kanceláře GAUNT & 

MARNOCH. Podařilo se jim vytvořit krásné, velkorysé 

mistrovské hřiště. 

Jednotlivé jamky jsou pojmenované Dřevěná, 

Kamenná, Železná. Žádná z nich Vás rozhodně 

nebude nudit a bude výzvou i potěšením současně. 

Kvalita hracích ploch snese i ta nejpřísnější kritéria. 

Hřiště se kaskádovitě svažuje do širokého 

podlouhlého údolí s potokem, na kterém vzniklo 

celkem třináct umělých vodních nádrží.   

Doprovod hráčů se na Kaskádě určitě nebude nudit, 

čeká na něj nejen třetí golfová devítka a zkrácená 6ti 

jamková golfová akademie, ale i možnost využití 

doprovodných aktivit v podobě wellness centra, 

pétanque, bowlingu a golfového simulátoru. 



UBYTOVÁNÍ - HOTEL KASKÁDA**** 

Hotel Kaskáda**** umístěný  
v areálu hřiště nabízí svým 
hostům klidné a příjemné 
ubytování zasazené do krásné 
okolní přírody v blízkosti 
Brněnské přehrady. 
Hotel s kapacitou 106 lůžek 
nabízí nezapomenutelný výhled 
na celé golfové hřiště a přilehlou 
krajinu. Ubytování je originálně 
řešeno formou bungalovů, které 
poskytuje dostatek soukromí 
svým návštěvníkům. 
V ceně ubytování je vždy snídaně, 

pohodlné parkování přímo  

u hotelu a vstup do wellness 

centra. 
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Stát:    ……………………………………….…………………..…………….….…….....……. 
   1. brutto     1. netto 

     

Jména hráčů: …………………………..…..….…………    ………………...………..………………. 

+ HCP   2.              2. 

   …………………..………..…….…………    ……………..……...…...………………. 
   3.      3.  

    

   ………………………………...……..……    ….………..………….....………………. 
   4.      4.  

                                

   ………………………..…………...………    ….……….……………...………………. 
   5.                       5.   

   

   …………………..…………..….…………    ……….…..……..……...………………. 
   6.                  6.  

   

   …………………………..…..……….……    ………….....…………...………………. 
   náhradník                        náhradník 

   

   ………………………………..…...………    …………….……….…...……………….

   

Kontakt:   ……………………………………………………..……..…………...………….………. 

 

Fee:  ………….. osob x 195 EUR        = ………….. EUR celkem 

 

Ubytování: ………..… osob x   40 EUR x …………… počet nocí = ………….. EUR celkem 

   

       tj.   ………..…. dvoulůžkových pokojů 

 

Doprovody: ………..…. osob x   80 EUR        = ………..… EUR celkem 

PŘIHLÁŠKA 

Kancelář ČSGA: 

Česká seniorská golfová asociace 

U tělocvičny 231, 463 11 Liberec 30 

e-mail: romana.machova@harrachov2014.cz 

www.csga.cz 


