Propozice IV. Ročníku golfové tour o Prezidentský pohár 2018
(dále jen PP 2018)
1. Pořadatel
Zámecký Golf Club Kravaře z.s.
2. Termíny
Kvalifikace:
12.5.2018
27.5.2018
16.6.2018
17.6.2018
8.7.2018
22.7.2018
9.9.2018
Finále:
23.9.2018

Kravaře
Šilheřovice
Sedín SK
Sedín SK
Čeladná Old Course
Olomouc
Ropice
Kravaře

3. Informace
http://www.zgck.cz/prezidentsky-pohar-2018/
4. Soutěžní výbor
STK ZGCK
5. Přihlášky
U ředitele soutěže nebo na mailu flajty@zgck.cz - přihlášení je platné po zaplacení FEE
pro celou tour ve výši 5 255 Kč pro členy ZGCK a 6 266 Kč pro členy ostatních klubů
6. Podmínky účasti
a) Hráč musí být držitelem HCP
b) Zaplacené FEE (startovné)
7. Omezení účasti
100 hráčů
8. Startovné – FEE
5 255 Kč FEE pro celý PP 2018 pro členy ZGCK a 6 266 Kč pro celý PP 2018 pro členy
ostatních klubů
9. Ceny
Na každém turnaji věcné ceny
10. Kategorie
Muži 0-14 HCP, kategorie A
Muži 14,1-21 HCP, kategorie B
Ženy 0-54 HCP, kategorie C
Muži 21,1-54 HCP, kategorie D

Hrací systém a technická ustanovení
1. Zařazení do kategorií

Hráč(ka) je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního hendikepu v den
pořádání prvního turnaje. Finále hráč hraje v kategorii, ve které začal svou
účast v PP 2018.
2. Hra
• Kategorie A hraje 1 x 18 jamek na rány s vyrovnáním
• Kategorie B, C a D hrají všechny turnaje na 1 x 18 jamek stableford netto
• Pro kategorii B, C a D platí při ustanovení, že hráč, který dosáhne 11 úderů na
některé z jamek, jamku nedohrává
• Hraje se podle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel pořádajícího
golfového hřiště
3. Vyhodnocení turnaje
• Vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii
• V kategorii A se vítězem stává hráč s nejnižším počtem ran s vyrovnáním
• V kategorii B, C a D se vítězem stává hráč s nejvyšším počtem stablefordových netto
bodů
• Při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu
ČGF
• Vyhodnocení vložených soutěží
4. Vložené soutěže
• Longest drive muži, ženy
• Nearest to pin muži, ženy
• Nearest to pin v sezóně muži, ženy
5. Celkový vítěz jednotlivých kategorií
K tomu, aby hráč mohl být celkově vyhodnocen, musí odehrát úspěšně alespoň pět
turnajů a poté finále:
• Hráč hraje finále v té kategorii, ve které začal účast na letošním ročníku PP 2018
• Absolutním vítězem kategorie A se stává hráč s nejnižším součtem ran
s vyrovnáním z 5ti kvalifikačních turnajů + finále
• Absolutním vítězem v kategorii B, C a D se stává hráč s nejvyšším součtem
stablefordových netto bodů 5ti kvalifikačních turnajů + finále
• V případě, že hráč odehraje více než 5 kvalifikačních turnajů, počítá se mu do
celkových výsledků 5 nejlepších výsledků
• V případě rovnosti rozhoduje o konečném pořadí: o 1.místo rozehrávka na 3
jamky na rány bez vyrovnání (jamky 1,2 a 18), o 2.místo a další místa a) lepší
výsledek ve finále (brutto stb body), b) lepší umístění ve finále

6. Celkový vítěz PP 2018
Celkovým vítězem PP 2018 se stane hráč s nejlepším průměrným umístěním v 5ti
kvalifikačních turnajích + finále bez ohledu na kategorie
V případě rovnosti rozhoduje o konečném pořadí rozehrávka na tři jamky na rány
(jamky č.1,2 a 18)

