QUATRO CUP 2016
Soutěž družstev v jamkové hře
Účastníci

GC Brno , GC Austerlitz, GC Olomouc a PGC Ostrava

Hřiště

GC Austerlitz
PGC Ostrava
GC Brno
GC Olomouc

GCAUS – nehraje se v roce 2016
PGCOV
GCBRN
GCOLO

Čtyři účastníci hrají každoročně na 3 hřištích systémem každý s každým. Každý následný
rok dojde k obměně hracích hřišť tak, aby účastníci absolvovali vyrovnaný počet zápasů na
domovském hřišti.
Datum

I. kolo úterý 24.5.

Ostrava

PGCOV - GCAUS

GCOLO - GCBRN

II. kolo úterý 31.5.

Olomouc

GCOLO - PGCOV

GCAUS - GCBRN

III. kolo úterý13.9.

Brno

GCBRN - PGCOV

GCOLO - GCAUS

Kategorie

Utkání pětičlenných družstev v jamkové hře brutto. V družstvu mohou hrát muži i ženy.

Podmínky účasti

Seniorský věk muži 50 let, ženy 50 let dosažený v roce 2016
Uhrazení fee a vkladu 30 min. před startovním časem.

Přihlášky

Klub zašle závaznou přihlášku a soupisku družstva nejpozději do 30.dubna 2016 na mail
milan.bucik@pcdir.cz. Na soupisce je maximálně 10 hráčů a hráček s domovským i
nedomovským členstvím v klubu.

Seniorské fee
Startovné

550,- Kč / kolo případně vyšší
50,- Kč / kolo

Ceny

Putovní pohár za 1 místo a věcné ceny

Zahájení turnaje

9:00 hod - předání nominace hráčů k utkání
Start kola v 9:30 hod

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení vítěze a předání putovního poháru Quatro Cup po posledním kole

Ředitel soutěže

Milan Bučík

Rozhodčí

Petr Vávrů

Kapitáni družstev

GC Brno
GC Austerlitz
PGC Ostrava
GC Olomouc

milan.bucik@pcdir.cz

Milan Bučík
Jan Neštický
Jiří Seiler
Ota Melcher

milan.bucik@pcdir.cz
jan@terra.cz
info@othermostrava.cz
melcher.ota@gmail.com

Technická ustanovení Hraje se podle Pravidel golfu R/AGC St. Andrews, místních pravidel výše uvedených hřišť a
podmínek vydaných pro tuto soutěž. Muži hrají ze žlutých, ženy z červených odpališť.
Utkání mezi družstvy v jednotlivých kolech tvoří pět zápasů ve dvouhře jednotlivců.
Zápas mezi jednotlivými hráči družstva končí v okamžiku, kdy žádný ze soupeřů
nemůže ani po dohrání 18 jamky zvítězit nebo remizovat. Při shodném výsledku
po 18. jamce se dále nepokračuje a zápas končí remízou.
Za vítězství v zápase je 1 bod, za remízu je 0,5 bodu.
Za vítězství v utkání družstev jsou zapsány do tabulky 2 body, za remízu 1 bod za porážku
0 bodů.
O konečném umístění družstva rozhoduje:
1.) Počet bodů ze všech kol.
2.) V případě rovnosti bodů dvou družstev rozhoduje o pořadí vzájemné utkání.
3.) Při shodném počtu bodů více družstev rozhoduje o pořadí celkové skóre ze všech
utkání, popř. součet vyhraných jamek ze všech odehraných zápasů.
4.) V případě všech shodných výsledků bude sehráno utkání o první místo na neutrálním
hřišti.
Informace a výsledky budou k dispozici na www.golfbrno.cz/club/seniori.php.
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