XIII.Mistrovství ČR
seniorských klubových družstev mužů a žen
AUSTERLITZ
8. – 10. června 2010
Pořadatel
Spolupořadatel
Hřiště
Soutěžní výbor
Ceny
Přihlášení družstev

GC Austerlitz, ČSGA
AGRT a.s.,Austerlitz Golf s.r.o., LESTO s.r.o.
Slavkov u Brna
Res Oldřich, Válka Radim, Prauzek Stanislav, Císař Jiří,Werner Jiří
pohár, medaile, plakety
Austerlitz Golf
Slavkov u Brna 684 01, Na Golfovém hřišti 1510
Telefon
544 221 588
E-mail info@hotelausterlitz.cz

Podmínky soutěže

1)
Hraje se podle Pravidel golfu R&A Rules Limited, Soutěžního řádu
ČSGA, místních pravidel pro hřiště Austerlitz a podle podmínek vydaných pro tuto
soutěž.
2)
Klubová družstva mužů.
Soutěže se mohou účastnit klubová družstva mužů, která se umístila na MČR na 1.7. místě v I.lize v roce 2009 a vítěz z druhé ligy z roku 2009 a družstva umístěná na
1.-7. místě v II.lize v roce 2009 a vítěz kvalifikace z Poděbrad v roce 2010.
Soutěže se mohou účastnit pouze členové ČSGA, muži, kteří v roce 2010 dosáhnou
věku 55 let a více (rozhoduje rok narození) mají zaplaceny členské příspěvky pro
rok 2010, bez omezení HCP.
3)
Klubová družstva žen.
Soutěže se mohou účastnit všechna klubová družstva, která se účastnila MČR
klubových družstev v roce 2009 a vítěz kvalifikace z Poděbrad v roce 2010, /pokud
se účastní více než jedno družstvo/.
Soutěže se mohou účastnit pouze členky ČSGA, hráčky, které v roce 2010 dosáhnou
věku 50 let a více (rozhoduje rok narození), mají zaplaceny členské příspěvky pro
rok 2010, bez omezení HCP.
3) Mistrovství ČR má tři hrací dny.
Každý den se hraje jamková hra bez vyrovnání.
Muži hrají ze žlutých odpališť a ženy z červených odpališť.
4) Počet členů v družstvu - muži 6 + 1 náhradník
- ženy 4 + 1 náhradník
Startovné
100 Kč/hráč/den
FEE
600 Kč hráč/den
Tréninkový den
600 Kč/hráč
8. 06. 2010 v 07, 30 hodin dle rozpisu utkání
10. 06. 2009 v cca 17,00 hodin
Postupný z odpališť jamky č.1.
04.06. 2010 do 18.00 hodin
7.6.2010 v 19.00 hod pro první hrací den
9.6. a 10.6 v 19.00 hod pro druhý, resp. třetí hrací den

Poplatky

Datum zahájení
Datum ukončení
Způsob startu
Uzávěrka přihlášek
Startovní listina

Schůzka kapitánů dne 7.6.2010 v 18.00 hod v klubovně Golf hotelu Austerlitz.
Orientační startovní časy na úterý 8.6.2010: start v 7.30 skupina A muži , začíná 1-8,2-7 atd po 8 minutách.
9.30 skupina B muži, začíná 9-16,10-15 po 8 minutách
11.30 ženy
, 1-8,2-7 atd po 8 minutách.

