
 MASTER SENIOŘI (70+) A SUPERMASTER SENIOŘI (75+) 

O CO HRAJEME V NOMINAČNÍCH TURNAJÍCH 

Ve dnech 23. – 28. června 2019 se uskuteční výjezd družstev ČSGA do Švédska na 

ESGA MASTERS 2019, tedy Mistrovství družstev Evropské seniorské golfové 

asociace v kategoriích 70+ a 75+. 

Hrát se bude na hřištích Båstad Old a Båstad New, bydlet v hotelu Hjorten v Båstadu. 

Na stránce ČSGA https://www.csga.cz/events/?event_id=1294 najdete informační 

materiály k soutěži a odkazy na stránky hřišť. 

ČSGA vyšle do Švédska 2 družstva: 

- na Masters Team Cup 70+ (6 členné družstvo, stbl netto) 

- na Super Masters Team Trophy 75+ (4 členné družstvo, hodnocení stbl brutto i netto). 

Nominační kritéria: 

Hraje se 8 nominačních kol:                                                                                           
Mladá Boleslav 29. – 30.4, Beroun 7. – 8.5., Šilheřovice 20. – 21.5., Kaskáda 11. - 12.6. 2019,  
počítají se 4 nejlepší kola. 
Nominace bude oznámena bezprostředně po posledním nominačním turnaji na Kaskádě, 
nominovaní potvrdí obratem svoji účast a uhradí na účet ČSGA náklady na ubytování a 
dopravu, příp. na reprezentační oblečení. 
 
V družstvu pro Pohár 70+ budou mít právo účasti 4 nejlepší v hodnocení brutto na rány a      

2 nejlepší v hodnocení netto stbl. Max. HCP 20,0. 

V družstvu pro Trophy 75+ budou mít právo účasti 3 nejlepší v hodnocení brutto stbl. a          

1 nejlepší v hodnocení netto stbl.  Max. HCP 24,0. 

Účastnit se mohou pouze hráči, kteří dovrší příslušnou věkovou hranici nejpozději den před 

zahájením turnaje, tj. 24.6.2019. 

Další podmínky účasti: 
ČSGA hradí startovné ve výši 4100 SEK za hráče. 
Účastníci budou hradit: 
- ubytování 3500 SEK (asi 8800 Kč) za osobu ve 2-lůžkovém pokoji vč. snídaně 
- letenku Praha – Kodaň a zpět – předpoklad asi 6000 Kč vč. přepravy bagu   
- dopravu z letiště v Kodani do Båstadu a zpět – 550 SEK (asi 1400 Kč) 
- 3000 Kč reprezentační oblečení (pouze kdo nemá z minula). 
Každý účastník musí mít svoje modré sako a světle šedé kalhoty na oficiální akce – slavnostní 
zahájení a závěrečný večer s vyhlašováním výsledků. 
V kategorii Master seniorů 70+ buginy nejsou povoleny. V kategorii Super master seniorů 
75+ mohou používat buginy všichni, rezervovány jsou 2 na každý den. 
Cena buginy na den je 400 SEK (asi 1000 Kč). 
 
Odlet do Švédska bude 23.6. v 17:45 z Prahy, návrat do Prahy 28.6. ve 21:10. 

https://www.csga.cz/events/?event_id=1294

