
Jihočeská golf senior tour 
aneb seniorské úterky 

„o kastrol nudlí“ 
 

1. ročník 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přátelské jihočeské kolo: 

 

Termín/jaro 
 

13.4. 2010 
 

20.4. 2010 
 

4. 5. 2010 
 

25. 5. 2010 
 

1.6. 2010 
 

8.6. 2010 
 

15. 6. 2010 
 

forma hry na rány stableford texas 
scramble 

stableford foursome  texas 
scramble 

na rány 

Termín/podzim 
 

21. 9. 2010 // 
 

7. 9. 2010 
 

14. 9. 2010 // // 
 

5.10.2010 
 

forma hry texas 
scramble 

 stableford  na rány   stableford 

hrací den úterý úterý úterý úterý úterý úterý úterý 
 

hřiště 
 

Čertovo 
Břemeno  
 

 

Nová 
Bystřice 
 

 

Bechyně 
 

Český 
Krumlov 

 

Hluboká 
 

Prácheň 
 

Mnich 

start 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 
fee 450 Kč 300 Kč 300 Kč 450 Kč 500 Kč 400 Kč 650 Kč 
 

Seniorské motto:        … “od časného jara, do pozdního podzimu i věku“.  
 
 

Pro své a další seniory pořádají golfové kluby: 
 

1. JčGC Bechyně GC Nová Bystřice AGC Victoria GC Hluboká n/Vlt. 
GC Čertovo GC Český Krumlov GC Mnich GC Prácheňský 
 
Systém:  
  

 

§ V každém jednotlivém turnaji se hraje o dosažení nejlepšího umístění  
§ V turnaji dvojic získává dosažený počet bodů každý hráč z dvojice.  
§ Do celkového pořadí se započítávají body tak, že hráč získává tolik počet bodů 

podle pořadí, na kterém se umístnil – podle počtu účastníků konkrétního turnaje. 
(např. pči účasti 45 hráčů získává hráč na prvním pořadí 45 bodů, 1/45, 2/44,….).  

§ V turnajích dvojic bude dvojice sestavena podle aktuálního pořadí turnaje tak, že 
v první polovině pořadí hrají spolu např. hráči 1+28 míst, 2+27  a ve druhé hráči 
z pořadí na 26+56místě, 27+55, atd..  

§ Celkovým vítězem hracího dne je ten, kdo získá  nejvyšší počet bodů.  
§ Průběžné pořadí je prezentováno na webu  „SENIORKA“   
§ Ceny se v dílčích turnajích neudělují, cenou je potěšení ze hry a ze setkání s přáteli. 
§ Možnost získání ceny v závěrečném hodnocení se vztahuje pro hráče jihočeských 

golfových klubů.  
 

Technické 
ustanovení: 

Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel  konkrétního hřiště 
a Pravidel herního systému konkrétní hry.  

Soutěžní výbor:  • STK všech klubů + Zdeněk Píša, Josef Dobeš, Lad. Mátl, Lad. Červený, Václav Hnátek  
• si vyhrazuje právo na případné doplnění technických ustanovení jednotlivých turnajů 

Senior řiditel : Hnátek Václav 
Kategorie:  Společná:  a) muži 55 let a více/ženy 50 let 

                    b) supersenioři -muži 70 a více, ženy 65 a více let 
Přihlášení :  prostřednictvím www.cgf.cz  (do 14. hod. dne, předházející turnaji) 

Startovní listina: na serveru  cgf.cz 
Poplatky : • Úhrada fee hotově, na recepci konkrétního hřiště 

• + 50 Kč do fondu na ceny . Vztahuje se pouze pro hráče jihoč. klubů . 
        (inkaso na  recepci či dle pokynu ředitele turnaje)         

Občerstvení : Vlastní - z domácí kuchyně/domácí zahrádky hráče – aneb co si nepřivezu, nekoupím = nemám 
 

Závěr senior tour:  
 

Vyhodnocení dne 5. října 2010  

 

http://www.cgf.cz

