
Srdečně Vás zveme na seniorskou golfovou soutěž na 5 kol 

REGION SENIOR TOUR SLEZSKO 2010 
II. ročník 

Datum a hřiště: 06. 04. 2010 Kravaře 
03. 05. 2010 Ropice 
26. 07. 2010 Šilheřovice 
30. 08. 2010 Rožnov p. R. 
13. 09. 2010 Ostravice 

Druh soutěže: Soutěž se hraje na 5 kol. 
Jednotlivá kola se hrají ve všech kategoriích na 1x18 jamek. 
Hodnocení jednotlivců je prováděno bodovým systémem z výsledků 
jednotlivých kol. 
Ve všech kategoriích budou vyhodnoceny průběžné i celkové výsledky. 

Kategorie: A muži 0 – 36,0 na rány brutto, netto 
B ženy 0 – 36,0 na rány brutto, netto 
C společná 37 – 54 stableford 

Podmínky účasti: Seniorský věk, muži 55 let, ženy 50 let dosažený v roce 2010. 
Uhrazení hracího poplatku na nedomovském hřišti a vkladu nejpozději 30 min. 
před osobním startovním časem. 

Přihlášky: www.cgf.cz, nebo na e-mail: seniortour.slezsko@seznam.cz 
mobil 603 424 513 
nejpozději 2 dny před soutěží do 12:00 hod. 

Hrací poplatek: Bude stanoven v propozicích jednotlivých turnajů. 

Vklad: 150,- Kč/kolo 

Ceny: Poháry za 1.- 3. místo ve všech kategoriích. Budou uděleny po skončení celé 
série turnajů. 

Ředitel soutěže: Jiří Seiler 

Rozhodčí: Bude jmenován v propozicích jednotlivých turnajů 

Soutěžní výbor: Císař Jiří, Seiler Jiří, Raška Václav, Trhlík Jaroslav 

Zahájení turnaje: 9:00 hod. Start kola vždy v 9:30 

Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejněny v několika dnech po skončeném kole na 
webových stránkách ČSGA. Konečné výsledky budou vyhlášeny po posledním 
turnaji na Ostravici 13.9.2010 

Technická ustanovení : 

1. Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel jednotlivých hřišť. 

2. Hraje se na úpravu HCP. 

3. Muži hrají ze žlutých, ženy z červených odpališť. 

4. Nasazení hráčů do jednotlivých kol bude stanoveno dle aktuálního HCP. 

5. Startovní listina bude k dispozici den před turnajem od 14 hod. na serveru www.cgf.cz. 



6. O umístění ve hře na rány brutto v jednotlivém kole rozhoduje nižší počet ran. O lepším 
umístění na dalších místech rozhoduje výsledek na posledních 9, 6, 3 a 1 jamce. 

7. O umístění ve hře na rány netto s plným vyrovnáním v jednotlivém kole pro průběžné a 
celkové výsledky rozhoduje nižší výsledek na rány po odečtení plného hracího handicapu. 
V případě rovnosti výsledků při shodě netto ran rozhoduje o pořadí lepší netto výsledek na 
posledních 9, 6, 3, a 1 jamce. 

8. Pro průběžné a celkové pořadí soutěže se převedou výsledky jednotlivých kol na body – viz 
Bodové hodnocení turnaje. 

9. O celkovém pořadí hráčů v jednotlivých kategoriích rozhoduje součet bodů ze všech 
odehraných výsledků. 

10. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí výsledek posledního kola, nebo dalších kol zpětně 
společně hraných. 

11. Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení každého kola. Na 
pozdější protesty nebude brán zřetel. 

Bodové hodnocení soutěže 

Bodové hodnocení každého kola na rány brutto i netto je stanoveno pevnými body pro každé 
jednotlivé pořadí ve výsledkové listině. Vítěz v kategorii mužů obdrží 120 bodů, v kategorii žen 50 
bodů. První 3 místa jsou bodově zvýhodněna. 

Způsob bodového hodnocení jednotlivého kola: 

Pořadí Body muži Body ženy 

1. 120 50 

2. 114 44 

3. 109 39 

4. 105 35 

5. - 15. místo - 3 body poznámka - 2 body 

16.- 30. místo - 2 body - 1 bod 

31.- 70. místo - 1 bod  

Poznámka: dané místo získává o 3 body méně než místo předchozí. 

V Ostravě 9. 2. 2010 
Jiří Seiler, ředitel soutěže 


