
S E N I O Ř I   55+ 

O CO HRAJEME V NOMINAČNÍCH TURNAJÍCH 

 

Ve dnech 31. 7. – 3. 8. 2019 se hraje ve Walesu ESGA Senior Team 

Championship & Cup, tedy Mistrovství družstev Evropské seniorské golfové 

asociace v kategorii 55+. 

Hrát se bude v resortu Celtic Manor poblíž Newportu na hřišti 2010 Course, vybudovaném 

pro Ryder Cup 2010, a na hřišti Roman Road Course. 

Bydlet se bude v hotelu Coldra Court. 

Na stránkách ČSGA https://www.csga.cz/events/?event_id=1302 najdete informační 

materiály k soutěži a odkazy na stránky hřišť. 

ČSGA vyšle do Walesu dvě 6-členná družstva: 
A-družstvo na Championship (Mistrovství 55+, na rány brutto) 
B-družstvo na Cup (Pohár 55+ na rány netto). 

 
Nominační kritéria: 

Hraje se 8 nominačních kol:                                                                                           
Beroun 7. – 8.5., Šilheřovice 20. – 21.5., Brno - Kaskáda 11. – 12.6., Konopiště  2. – 3. 7. 2019, 
počítají se 4 nejlepší kola. 
 
Do A-družstva se nominuje prvních 6 z žebříčku 55+ brutto. 
Do B-družstva se nominuje prvních 5 z žebříčku 55+ netto, jednu divokou kartu udělí výbor 
ČSGA účastníkovi zasedání valné hromady ESGA dne 2.8. večer (prezident nebo výborem 
nominovaný zástupce ČSGA). 
 
Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří dovrší 55 let nejpozději den před zahájením 

turnaje, tj. 31.7.2019. Max. HCP 14,0 pro účast v A-družstvu, max. HCP 16,0 pro účast v B-

družstvu. 

Další podmínky účasti: 
ČSGA hradí startovné ve výši 395 GBP za hráče. 
Účastníci budou hradit: 

- ubytování 225 GBP za osobu ve 2-lůžkovém pokoji, 375 GBP za 1-lůžkový pokoj, 
včetně snídaně 

- letenku – předpoklad asi 10.000 Kč vč. přepravy bagu a dopravy z/na letiště                    
v Bristolu 

- 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. 
 
Odlet do Walesu bude 30.7., návrat 4.8.2019. 

https://www.csga.cz/events/?event_id=1302

