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                                             V.ročník

 

Druh soutěže

Šestnáctikolová seniorská soutěž mužů a žen - Stableford

Konečné výsledky budou vyhodnoceny z dvanácti nejlepších kol soutěže.

Čtyři nejhorší výsledky se nezapočítávají.

 

Kategorie

Hlavní soutěž

muži 0 - 19,9  Stableford netto s 2/3 vyrovnáním

muži 20 +  Stableford netto s 2/3 vyrovnáním

ženy  Stableford netto s 2/3 vyrovnáním

Klubový HCP (37-54) je započítáván hodnotou 36

 

Rámcová soutěž

muži  Stableford brutto bez  vyrovnání

ženy  Stableford brutto bez  vyrovnání

 

Podmínky účasti

Seniorský věk dosažený v roce 2014. Muži 55 let, ženy 50 let.

Uhrazené green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem.

Green fee – vypsané Seniorské fee / kolo (300 - 500 Kč, 7€ - 26€).

Vklad  - 100,- Kč při první účasti na tour (nutná platba v hotovosti).

 

Přihlášky a startovní listina

Na serveru http://www.cgf.cz  nebo na tel. 777 955 921 nejpozději jeden den před soutěží do 12:00 hod. Počet

startujících hráčů stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. (maximálně 120 hráčů). Startovní listina bude

vyvěšena od 16:00 hod na serveru www.cgf.cz vždy den před termínem kola.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých kol budou samostatně vyhlašovány po ukončení kola, a budou standardně uváděny na serveru

ČGF.  Po převedení na body (viz bodové hodnocení turnajů) bude průběžné pořadí soutěže vyvěšeno na

www.jcst.webnode.cz.

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení posledního turnaje 24.9.2014.

 

Ceny

Za vítězství v jednotlivých kolech se ceny udělují jen v hlavní soutěži za 1. – 3. místo

Na závěr celé Tour budou ceny uděleny podle soutěží a kategorií následovně:

Propozice Jčst

Turnajový kalendář 2014

Výsledky turnajů

Konečné pořadí 2014

Jamkovka 2014

Fotogalerie

Partneři

Historie Jčst

V y h l e d á v á n í

K o n t a k t

Jihočeská senior tour

jcst@email.cz

Generální partner
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Hlavní soutěž stableford NETTO s 2/3 vyrovnáním

muži  0 - 19,9   1. – 5. místo

muži  20 +  1. – 5. místo

ženy  0 – 54  1. – 5. místo

Rámcová soutěž stableford BRUTTO

muži  0 - 54   1. místo

ženy  0 – 54  1.  Místo

Na závěr soutěže budou vyhlášeni nejlepší

Master senioři (³ 70 let) 1. místo

Master seniorky (³ 65 let) 1. Místo

 

Ředitel soutěže

Václav Hnátek

 

Soutěžní výbor

Členové: Václav Hnátek, Ladislav Řeháček, Rudolf Klacek, Pavel Blataň – správa

výsledků (jcst@email.cz).

 

Hlavní rozhodčí soutěže JČST

Rozhodčí budou jmenováni v propozicích jednotlivých turnajů.

 

Technická ustanovení

Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých

hřišť a Propozic Jihočeské Golf Senior Tour 2014.

Nasazení hráčů do jednotlivých kol bude provedeno dle aktuálního HCP hráče / hráčky. Hráči a hráčky startují

společně.

Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP, mimo hřiště Litschau.

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).

Systém bodování: birdie – 3 body, par - 2body, bogie – 1bod.

O umístění ve hře Stableford NETTO v jednotlivých kolech rozhoduje celkový vyšší počet Stableford NETTO bodů (po

započtení 2/3 vyrovnání na jednotlivých jamkách kola) podle vyhodnocení na serveru CGF. Při shodném celkovém

počtu Stableford NETTO 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 Stableford BRUTTO v jednotlivých kolech rozhoduje celkový vyšší počet Stableford BRUTTO bodů

(bez vyrovnání na jednotlivých jamkách kola) podle vyhodnocení na serveru CGF. 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 dvanácti 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 umístění (pro všechny kategorie):

pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body

mailto:jcst@email.cz


1. 120 16. 70 31. 41 46. 26 61. 11

2. 114 17. 68 32. 40 47. 25 62. 10

3. 109 18. 66 33. 39 48. 24 63. 9

4. 105 19. 64 34. 38 49. 23 64. 8

5. 102 20. 62 35. 37 50. 22 65. 7

6. 99 21. 60 36. 36 51. 21 66. 6

7. 96 22. 58 37. 35 52. 20 67. 5

8. 93 23. 56 38. 34 53. 19 68. 4

9. 90 24. 54 39. 33 54. 18 69. 3

10. 87 25. 52 40. 32 55. 17 70. 2

11. 84 26. 50 41. 31 56. 16 71. + 1

12. 81 27. 48 42. 30 57. 15   

13. 78 28. 46 43. 29 58. 14   

14. 75 29. 44 44. 28 59. 13   

15. 72 30. 42 45. 27 60. 12   

 

 

Za soutěžní výbor

Václav Hnátek

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

http://www.webnode.cz?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_content=cz-web-0&utm_campaign=signature
http://www.webnode.cz/internetovy-obchod/

	KOOPERATIVA - JIHOČESKÁ GOLF SENIOR TOUR 2014
	Vyhledávání
	Kontakt
	Generální partner


