
POHÁR  REGIONŮ  ČSGA  2013
III. ročník

Hřiště a datum: GC MNICH, 1.- 2.10.2013

Druh soutěže: Dvoukolová soutěž družstev mužů a žen jednotlivých regionů ČSGA na rány
netto. 

I.kolo - čtyřhra Greensomes – čtyřhra s výběrem drajvu. Dvojice dále hraje
jedním míčem a hráči se pravidelně ve hře střídají. 

Družstvo  mužů  tvoří  pět  dvojic  mužů.  Družstvo  žen  tři  dvojice  žen.  Pro
soutěž se započítávají 4 nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší výsledky žen.

II.  kolo –  jednotlivci  na  rány s odpočtem 3/4  HCP dle  serveru ČGF. Pro
soutěž se započítává 8 nejlepších výsledků mužů a 4 nejlepší výsledky žen.

Kategorie: Muži  do  HCP  28,0.  Družstvo  tvoří  10  hráčů  a  1  náhradník.
Ženy  do  HCP 36,0.  Družstvo  tvoří  6  hráček  a  1  náhradnice.  Náhradníci
mohou být nahlášeni do soutěže nejpozději hodinu před startem kola.

Podmínky účasti: Seniorský věk dosažený v roce soutěže. Muži 55 let, ženy 50 let. Hráči jsou
členy ČSGA a mají pro daný rok uhrazeny členské příspěvky. Hráči regionu
mají domovské případně nedomovské členství v jednom z klubů regionu a
jsou umístěni v průběžných výsledcích regionu vyvěšených na webu ČSGA.

Přihlášky: Přihláška  družstva  regionu  v termínu  do  13.9.2013  písemně  emailem
k řediteli  soutěže – jiri.svoboda4@gmail.com . Jmenovité sestavy družstev
včetně sestavy dvojic pro prvé kolo a jméno kapitána s uvedením kontaktu
(tel., email) je nutné zaslat do 27.9. 2013 řediteli soutěže.

Seniorské Fee: 500,-Kč/os/den. Tréninkové  kolo  30.9.2013 řeší hráči individuálně včetně
startovních časů. Fee pro tréninkové kolo je 500,- Kč.

Startovné:            250,-Kč v hotovosti.

Občerstvení:              První i druhý den voda a oběd.

Ceny: Vítězné družstvo mužů i  žen získává putovní  pohár a jednotlivci  medaile.
Hráči a hráčky družstev na druhém a třetím místě získávají medaile.

Ředitel soutěže: Ing. Jiří Svoboda

Soutěžní výbor: Müllerová Jaroslava, Seiler Jiří, Vacek Petr, Bouček Vladimír, Hnátek Václav,
Steiner Jiří, Sládek František, Svoboda Jiří

Rozhodčí: Zajistí pořádající klub.

Zahájení soutěže: Start kola vždy v 8:30 hod.

Závěr soutěže: Na terase klubu v 17:30 hod.



Technická ustanovení:

Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a ČSGA, proposic soutěže a místních
pravidel  hřiště. 
Senioři  hrají ze žlutých, seniorky z červených  odpališť.              
V soutěži startují regiony vedené na webových stránkách ČSGA, viz seznam níže. 
Druhé kolo, soutěž jednotlivců se hraje na úpravu hendikepu.
Každé družstvo má hrajícího nebo nehrajícího kapitána. 
Kapitáni  družstev  potvrdí  soutěžnímu  výboru  na  schůzce  kapitánů  30.9.2012  v  18.30  hod  v
klubovně GC Mnich, sestavy dvojic pro I. kolo a přesné hendikepy všech hráčů dle serveru ČGF. 
Případnou změnu sestavy pro  druhé kolo nahlásí  kapitán po odehráni 1. kola do 18 hodin.
Pro první i druhé kolo soutěže jsou hráči nasazeni do startovní listiny dle HCP tak, aby v každém
flajtu byli dvojice nebo v případě jednotlivců hráči různých regionů.  
O umístění dvojice hráčů v I. kole rozhoduje nižší součet ran s odpočtem společného HCP dvojice.
Hendikep  dvojice  se  stanoví  jako  součet  60%  nižšího  a  40%  vyššího  přesného  HCP  hráče
zaokrouhleného na celé číslo. Maximální rozdíl hendikepu dle serveru ČGF pro dvojici je 10. 
O umístění hráčů ve II.kole rozhoduje nižší součet ran s odpočtem 3/4 hracího HCP .Při rovnosti
ran dle soutěžního řádu ČGF.
O umístění družstva mužů rozhoduje součet 4 nejlepších výsledků z I. kola a 8 nejlepších výsledků
II. kola.
O umístění družstva žen rozhoduje součet 2 nejlepších výsledků z I. kola a 4 nejlepších výsledků
II. kola.
Při rovnosti ran dvou a více družstev rozhoduje o umístění družstva na prvních místech  lepší
výsledek  druhého  kola,  poté  lepší  výsledek  prvého  kola.  Pokud  rovnost  stále  trvá  rozhoduje
nejlepší škrtaný výsledek druhého kola poté další škrtaný výsledek a tak dále případně i pro první
kolo.

Seznam regionů ČSGA: JIŽNÍ  ČECHY 
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16x7=112 hráčů   

STK REGIONŮ Ing. Jiří Svoboda,  Stanislav Prauzek


