PODKRUŠNOHORSKÁ SENIOR TOUR
X. ročník
Podkrušnohorská Senior Tour 2019 ( PST 2019 ) je sestavena z 16 jednokolových turnajů,
jednoho dvoukolového turnaje a závěrečného turnaje, je určena pro muže a ženy 50+.
Kategorie:
A. Muži 50+ (50 let a více) HCP 0 – 54 - STABLEFORD BRUTTO
ceny – skleněný pohár za 1. místo v celkovém pořadí
B. Ženy 50+ (50 let a více) HCP 0 - 54 - STABLEFORD BRUTTO
ceny – skleněný pohár za 1. místo v celkovém pořadí.
C. Společná 50 – 64 HCP 0 - 54 - STABLEFORD NETTO s ½ vyrovnáním HCP
ceny / golfové míčky / za konečné umístění: 1. – 3. místo + 1. žena pokud se
neumístí mezi prvními třemi
D Společná 65+ ( 50 let a více) HCP 0 – 54 STABLEFORD NETTO s 2/3 vyrovnáním HCP
ceny / golfové míčky / za konečné umístění 1. – 3. místo + 1 žena pokud se
neumístí mezi prvními třemi
E Společná 75+ ( 75 let a více) HCP 0 – 54 STABLEFORD NETTO
ceny / golfové míčky / za konečné umístění 1. – 3. místo ( pokud se zúčastní
méně než 10 hráčů bude cena udělena pouze za 1. místo )
Podmínky účasti
OPEN soutěž pro seniory – seniorský věk dosažený v roce 2019,.
Uhrazené green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem.
GREEN FEE – dle dohody s jednotlivými hřišti
Startovné v ČR 250,- Kč ( oběd, minerální vody Bad Brambach ) a 200,- Kč ( minerální vody
Bad Brambach ) Na zahraničních hřištích 150,- Kč ( 6,- EUR ). Nutná platba v hotovosti).
Přihlášky a startovní listina - na serveru www.cgf.cz nejpozději den před soutěží do 16:00 hod
Celkový počet startujících stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. V případě
překročení počtu startujících se použije metoda LIFO (Last In – First Out).
Startovní listina bude vyvěšena od 17:00 hod na serveru www.cgf.cz vždy den před termínem
turnaje.
Výsledky
Výsledky jednotlivých kol nebudou samostatně vyhlašovány, budou však standardně uváděny
na serveru ČGF a po převedení na body (viz bodové hodnocení turnajů) bude průběžné pořadí
soutěže zasíláno mailem. O umístění v turnaji ve hře rozhoduje celkový vyšší počet Stableford
bodů (po započtení plného vyrovnání na jednotlivých jamkách kola) podle vyhodnocení na
serveru ČGF. Při shodném celkovém počtu Stableford bodů rozhoduje vyšší počet Stableford
bodů na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto
vyhodnocovacího systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se jim přidělí počet bodů podle
prvního pořadí děleného místa.
Za odehraný turnaj jsou hráčům/hráčkám přidělovány v každé kategorii body viz.příloha č. 2.

O celkovém konečném pořadí v Podkrušnohorské senior túře rozhoduje součet bodů
z maximálně deseti nejlepších výsledků. Při rovnosti součtu dosažených bodů rozhoduje
o celkovém pořadí počet 1. míst v jednotlivých turnajích. Při stejném i tomto počet 2. míst atd.
Celkové výsledky budou vyhlášeny na závěrečném turnaji.
. Ceny
Za vítězství v jednotlivých turnajích se ceny neudělují. Na závěr celé PST 2019 budou uděleny
ceny za jednotlivé kategorie.
V turnaji budou vyhlašovány vložené soutěže nearest to pin a nearest to pin. obě pro muže
ženy. Ceny za nearest budou předány na následujícím turnaji.
Technická ustanovení
Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých
hřišť a Propozic PST - 2019.
Nasazení soutěžících do jednotlivých kol bude provedeno dle HCP a bude přihlédnuto ke
společným dojezdům. Hráči a hráčky startují společně. Turnaje se hrají na úpravu HCP.
Muži hrají ze žlutých, ženy z červených odpališť.
Jsou povoleny přístroje. které slouží k měření nebo odhadování vzdálenosti
ve smyslu § 4-3 a ( 1 ) Pravidel golfu.
Použití vozíku k přepravě hráče/hráčky po hřišti během hry může ze zdravotních důvodů
Hráči povolit ředitel turnaje, MasterSeniorům je požití vozíku povoleno.
Pokud má společně cestující dvojice hráčů rozdíl HCP mezi sebou větší než 4, může
hráč/hráčka s nižším HCP startovat na vlastní žádost později, blíže k hráči/hráčce s vyšším
HCP. Požadavek s udáním obou hendikepů je nutné nahlásit řediteli turnaje nejpozději
2 hod. před uzávěrkou přihlášek.
Rychlost hry
Pro zrychlení hry se v turnajích PST 2019 doporučuje hrát Ready Golf. Zjednodušeně řečeno,
hraj, když jsi připraven a nebráníš jinému hráči ve skupině ve hře, ani nikoho neohrožuješ.
Hra Stableford. Pro zrychlení hry a v případě nedodržování časového limitu v průběhu hry jsou
hráči povinni zvedat míč, pokud už na příslušné jamce nemohou dosáhnout Stablefordových
bodů a budou hodnoceni jen ve výsledcích hry Stableford.
Hráč, který z odpaliště zahrál nejkratší míč je povinen se k němu co nejrychleji bez čekání na
spoluhráče přesunout a odehrát jej. Spoluhráči se v případě jeho připravenosti zastaví a míč
sledují. Totéž platí i pro připravenost žen ve skupině na dámském odpališti.
Pokud hráč, který je na řadě na základě nejkratší rány z odpaliště, není včas u míče, může
další hráč odehrát svůj míč za předpokladu, že bezprostředně po odehrání míče nebude
překážet ve směru hry prvému hráči (je na opačné straně apod.) Jako signál, že přebírá
pořadí ve hře, zvedne ruku a odehraje svůj míč. Totéž platí i pro další rány
Bodové hodnocení.
Umístění v jednotlivých turnajích bude převedeno na body podle tabulky uvedené v příloze č. 2.
Ředitel PST 2019: Ing. Petr Vacek - 602 825 124
Soutěžní výbor PST 2018: Ing. Jiří Wagner – 602 388 008, Drahomíra Miklošová – 724 181 155

