
�SOB ZIMNÍ DÁMSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2014 
 
 
 
9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3.  
Hrá�ky b�hem celé tour získávají body podle umíst�ní. Co místo to bod. Poslední hrá�ka 
získává 1 bod, první tolik bod�, kolik hrá�ek hraje daný turnaj. Aktuální žeb�í�ky budou viset 
na nást�nce. 
 
 
Název: �SOB Zimní dámská golfová tour 2014 (9 j.) 
Termíny: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3.  
 
Popis a podmínky: 
Hraje se 9 jamek, h�išt�:  
Hostiva� �; The Preserve (9j.), Donald Ross Memorial (druhých 9j);  
The Myrtle Beach (druhých 9j); Huzhou Hot Spring (druhých 9j), Sheshan (druhých 9j) 
 
 
• Nastavení vždy provede marshal (swing profile lady, autoput na 2 metry, mulligany zakázány, auto 

continue, auto drop, auto concede off). 
• Po skon�ení hry a zobrazení scorekarty hrá�ky kontaktují marshala (hrá�ky se po skon�ení hry 

nesmí dotknout displeje – hrozí vymazání výsledku. V p�ípad� vymazání výsledk� vinou hrá�ek 
nebude výsledek uznán).  

• Hrá�ky si nechají scorekartu vytisknout na recepci, napíší jméno, HCP a federa�ní �íslo a 
odevzdají na recepci. 

• Hraje se systémem na rány s odpo�tem 1/3 HCP ve spole�né kategorii. 
• Výsledky nemohou být použity na úpravu HCP. 
• Sout�žní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice p�ed zahájením turnaje. 
• Hrá�ky hrají ve skupin� po 4; odpališt�: ženy – �ervená; kapacita: 24 
 
Registrace/p�ihlášky:  
P�es server �GF. Uzáv�rka p�ihlášek je ve st�edu v 10:00.  
P�ípadné požadavky na �as startu pište na turnaje@golfhostivar.cz do st�edy do 10:00. 
 
Startovní listina a zp�sob startu:  
Startovní listina bude k dispozici na serveru �GF ve st�edu po 12:00. Start turnaje 10:00, 12:00 
 
Startovné:  
150 K� + 350 fee  (slevy dle typu �lenství) 
Startovné zahrnuje: rozehrání p�ed hrou, vodu 0,5l, sušenku Knoppers, snída�ové menu nebo Club 
sandwich (záleží na �asu startu: 10:00 – snídan�, 12:00 – sandwich) 
+ hlídání d�tí profesionální agenturou – platí jen pro start v 10:00! 
 
Kategorie/vít�zství: 
Vít�zí hrá�ka s nejnižším po�tem ran po odpo�tu 1/3 HCP. V p�ípad� rovnosti bod� rozhoduje 
výsledek na posledních 6, 3 respektive 1 jamce. V p�ípad� rovnosti vít�zí hrá�ka s vyšším HCP. 
Turnaj je vypsaný ve spole�né kategorii, klubovým hendikep�m se po�ítá HCP 36 
 
Celkové hodnocení: 
Hrá�ky b�hem celé tour získávají body podle umíst�ní. Co místo to bod. Poslední hrá�ka získává       
1 bod, první tolik bod�, kolik hrá�ek hraje daný turnaj. Aktuální žeb�í�ky budou viset na nást�nce. 
Podle celkového po�tu bod� ze všech turnaj� se vyhlásí nejúsp�šn�jší t�i hrá�ky celé tour!  
 
Ceny: pro 1. – 3. místo každý turnaj + ceny pro 1. – 3. místo celkové tour. 
Po�adatel: Golf Club Hostiva�  
�editel: Martin Šustr 
Sout�žní výbor: Martin Šustr, službu konající MARSHAL  
Informace: turnaje@golfhostivar.cz 


