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VÝCHODOČESKÁ
SENIOR.GOLFOVÁ TOUR
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III. ročník

Hřiště:

Kunětická Hora,Osyčina Dobříkov,Poděbrady,Lázně Bohdaneč,Kořenec,
Myštěves,,Svobodné Hamry,Nová Amerika-Jaroměř,
Librantice – Na Vrších a Hnátnice-UNO.

Datum:

Dle termínů na webu ČSGA, www.csga.cz

Druh soutěže :

Soutěž se hraje na 19 kol. Jednotlivá kola se hrají 1x18 jamek.
Hlavní soutěž Stableford
Doplňková soutěž Na rány. Ta to soutěž bude probíhat výhradně na osmnáctkách
a vítěz v kategorii muži i ženy, obdrží po skončení tůry putovní pohár, věnovaný
firmou KENOX spol.s.r.o. Z této soutěže se budou prezentovat nejlepší hráči na
soutěž regionů, event.pro reprezentaci. Výsledky jednotlivých turnajů budou
zveřejněny na WWW stránkách naší tůry, www.RSTVC.cz. Na těchto stránkách
budu zveřejňovat změny a potřebné aktuality.
Hodnocení jednotlivců pro tour je prováděno bodovým systémem z výsledků
jednotlivých kol. Pro konečné výsledky bude bráno 16 nejlepších kol v obou
soutěžích. Měřící přístroje jsou v této tůře povoleny.
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Kategorie :

A senioři

HCP

0 – 54

B seniorky

HCP

0 – 54

Podmínky účasti :
2013.
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Seniorský věk, senioři 55 let, seniorky 50 let, včetně dosažený v roce
Členství v ČSGA podmínkou slevy.

Uhrazení fee 30 min. před osobním startovním

časem.

Přihlášky :

www.cgf.cz , nejpozději do soboty, do 20:00 hod před hracím pondělím.

Seniorské fee:

Pro členy CSGA:K.Hora 850kč,ostatní osmnáctky 600kč, devítky 500kč. Pro

Startovné:

Startovné se neplatí, občerstvení každý solo.Hráči, hrající náš turnaj na domácí
hřišti platí pouze 200kč. Ostatní reciproční slevy sa na naše turnaje nevztahují.

Výsledky:

Výsledky jednotlivých kol nebudou samostatně vyhlašovány, budou uváděny na
serveru ČGF a po převedení na body (viz bodové hodnocení turnaje) bude
průběžné pořadí soutěže vyvěšeno na 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 REGIONÁLNÍ SENIOR TOUR budou uděleny ceny následovně:
V hlavní soutěži Stableford za 1. místo muži a ženy.
Zvláštní cena bude udělena hráči nebo hráčce s největším počtem odehraných

nečleny vždy o 100kč více.

zurnajů v naší tůře.

Ředitel soutěže:

František Sládek

Rozhodčí:

Zajistí pořádající klub.

Soutěžní výbor :

František Sládek, ing.Lubomír Bečička…………………….

Zahájení turnaje:

Start kola vždy v 9:00,postupným startem. Případné změny zajistí pořádající klub.

Technická ustavení :
Hraje se na úpravu HCP podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých hřišť a
těchto proposic.
Senioři hrají ze žlutých, seniorky z červených odpališť.
Nasazení hráčů/hráček do jednotlivých kol bude provedeno dle HCP nebo na přání při postupném
startu/společné cestování/. Hráčky startují mezi hráči dle HCP... Startovní listina bude zveřejněna den
před turnajem od 16 hod na serveru www.cgf.
Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení každého kola. Na pozdější protesty
nebude brán zřetel. Protest proti celkovým výsledkům může být podán soutěžnímu výboru do 30 minut po
jejich vyhlášení.

5.5.2012

František Sládek
ředitel soutěže

