
                                                  
REGION SENIOR TOUR 

MORAVA 2010 
IV.ročník 

Hřiště 
Brno Kaskáda ; Olomouc;  Poysdorf ; Kořenec;Telč; Austerlitz 
 

Datum 
12.4. I. kolo Austerlitz    31.5. V. kolo Brno Kaskáda    16.8. IX. kolo Brno Kaskáda 
19.4. II. kolo Poysdorf     14.6 VI. kolo Kořenec                6.9. X. kolo Olomouc                
17.5. III. kolo Telč;          19.7. VII. kolo Austerlitz          4.10. XI. kolo Kořenec 
24.5. IV. kolo Olomouc;              2.8. VIII. kolo Poysdorf                
 
 

Druh soutěže  
11. kolová soutěž mužů a žen na rány 
 

Kategorie 
A muži 0 - 54 na rány bez vyrovnání 
B muži 0 - 54 na rány s plným vyrovnáním 
C ženy 0 - 54 na rány bez vyrovnání 
D ženy 0 - 54 na rány s plným vyrovnáním 
 

Podmínky účasti 
 Seniorský věk dosažený v roce 2010. Muži 55 let, ženy 50.let 
Uhrazené fee a vklad 30.min před osobním startovním časem 
 

Přihlášky 

 www.cgf.cz nejpozději dva dny  před soutěží do 12,00 hod 
 

Seniorské fee   500,- Kč/ kolo, Poysdorf 28 EUR 

 
Vklad  150,- Kč/ kolo (nutná platba v hotovosti) 
 

Startovní listina jednotlivých kol    
Startovní listina bude vyvěšena od 16 hod na serveru www.cgf.cz  den před termínem kola  
 

Výsledky  

Výsledky jednotlivých kol nebudou samostatně vyhlašovány, budou však standardně uvedeny na 
serveru ČGF a  po převedení  na body  - viz Bodové hodnocení turnaje - bude průběžné pořadí 
soutěže vyvěšeno  na  http://www.golfbrno.cz/club/seniori.php  
 
Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení posledního turnaje 
 

Ceny 
Věcné ceny obdrží prvních pět hráčů celkového pořadí v každé vyhlášené kategorii při vyhlášení 
výsledků 
 

Soutěžní výbor  
Členové: Jan Ráž (jan.raz@seznam.cz) ;Lubomír Voska; Ivo Doušek; Jiří Svoboda 
Správa výsledků: Milan Babinský (tconsult-brno@seznam.cz) 
 
Rozhodčí Lubomír Voska hlavní rozhodčí (netic.cz@iol.cz ) Ivo Doušek,, Jan Ráž 

 
 
 



 
Technická ustanovení : 
 
Soutěž se hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých 
hřišť a Propozic Region senior tour MORAVA. 
 
 Senioři hrají ze žlutých, seniorky z červených odpališť. 
 
 Jednotlivá kola se hrají na rány bez vyrovnání a na rány s plným vyrovnáním podle 
aktuálního hendikepu hráče platného v den konání každého kola a na úpravu hendikepů. 
O umístění ve hře na rány bez vyrovnání v jednotlivých kolech rozhoduje nižší počet 
absolutně dosaženého počtu ran. 
O umístění ve hře na rány plným vyrovnáním v jednotlivých kolech rozhoduje nižší počet 
dosažených ran po započtení plného hracího handicapu každého hráče. 
 
 
O celkovém pořadí hráčů v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodů z max. devíti 
nejlepších výsledků.  
Při rovnosti dosažených bodů více hráčů rozhoduje o celkovém pořadí soutěže na prvním až 
desátém místě lepší výsledek posledního společně hraného turnaje. Pro celkové výsledky na 
jedenáctém a dalších místech celkového pořadí bude provedeno  při shodném počtu 
dosažených bodů dělení pořadí (stejnou metodikou jako je prováděno dělené umístění na 
turnajích PGA) 
 
Tato ustanovení platí pro určení pořadí ve všech kategoriích 
 
Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení každého kola. Na 
pozdější protesty nebude brán zřetel. 

 
 
BODOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽE 
Průběžné a celkové výsledky ve všech kategoriích budou převedeny na body. 
Vítěz v každé kategorii obdrží 120 bodů, další umístění s odstupem - viz příklad hodnocení. 
 
Příklad bodového hodnocení jednotlivého kola: 
Pořadí Body všechny kategorie 
1. 120 
2. 114 
3. 109 
4. 105 
5. - 15. místo - 3 body 
16.- 30. místo - 2 body 
31. a další - 1 bod 

 

Za soutěžní výbor 

Jan Ráž v.r. 


