FINEP HCP ST EDA - sezóna 2014
PROPOZICE
Název: FINEP HCP st eda
Termíny: 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6., 2. 7.,
9.7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10.,
15.10., 22. 10.
Popis a podmínky:
• Hra systémem stableford ur ená pro hrá e s HCP 0 až 54
• Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel Golf Hostiva .
• Hraje se na 9 jamek, s úpravou HCP(pouze pro HCP 11,5 a vyšší), varianta A
• Odpališt : muži – žlutá, ženy a chlapci do 12 let – ervená
• Kapacita: 52 hrá
• Sout žní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice p ed zahájením turnaje.
Registrace/p ihlášky:
P es server GF. Uzáv rka p ihlášek je vždy v úterý v 10:00.
P ípadné požadavky na as startu pište na turnaje@golfhostivar.cz do úterý do 10:00.
Startovní listina a zp sob startu:
Startovní listina bude k dispozici na serveru GF vždy v úterý po 14:00
Startuje se postupným startem od 8:00. Hrá se musí zaregistrovat na recepci nejpozd ji 15
minut p ed svým tee time.
Startovné:
Startovné 100K + green fee (dle ceníku a platných slev)
Kategorie/vít zství:
Vyhodnocují se první 3 hrá i/hrá ky v každé HCP kategorii (podmínkou jsou min. 4 hrá i
v dané kategorii). V obou kategoriích vít zí hrá /hrá ka s nejvyšším po tem stablefordových
bod . P i rovnosti bod rozhoduje výsledek na posledních 6,3 nebo 1 jamce. V p ípad
shodného výsledku rozhoduje los. Dále se vyhlašují vložené sout že longest drive a nearest
to pin spole n pro ob kategorie
Každému hrá i se bude po každém turnaji zapo ítávat po et bod podle toho, na kolikátém
míst se umístil (poslední hrá = jeden bod, první tolik bod , kolik hrálo hrá v jeho
kategorii). Body budeme s ítat a tabulku, v níž hrá i uvidí, kolik již mají celkov bod ,
pravideln aktualizovat. Za ur it dosažené bodové hodnoty budou hrá i dostávat dárky.
Seznam dárk i pot ebných bod k jejich získání naleznete na www.golfhostivar.cz v záložce
turnaje.
Ceny:
Pro první 3 hrá e v každé kategorii v cné ceny. K p evzetí hned po turnaji p i vyhlášení,
nebo do úterý následujícího týdne (budou p ipraveny na hlavní recepci).
Pokud se turnaje zú astní více než 40 hrá , budeme losovat o karton plechovek piva
Pilsner Urquell, pokud p ijde více než 50 hrá , bude se losovat o horské kolo.
Po adatel: Golf Club Hostiva
editel: Šustr Martin
Sout žní výbor: Martin Šustr, službu konající MARSHAL
Informace: turnaje@golfhostivar.cz

