ČSOB ZIMNÍ DÁMSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2015

Hrací dny: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3. Hrací časy: 10:00 a 12:00
Hráčky během celé tour získávají body podle umístění. Co místo to bod. Poslední hráčka získává
1 bod, první tolik bodů, kolik hráček hraje daný turnaj. Aktuální žebříčky budou viset na nástěnce.
Popis a podmínky:
Hraje se 9 jamek, hřiště:
Sheshan (prvních 9 j.), Donald Ross Memorial (prvních 9 j.); The Old Palm Golf Club (druhých 9 j.);
Tuscany Reserve (9 j.), The Hollow Grounds (druhých 9 j.), Parkland (9 j.)
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Nastavení vždy provede marshal (swing profile lady, autoputt na 2 metry, mulligany zakázány, auto
continue, auto drop, auto concede off).
Po skončení hry a zobrazení scorekarty hráčky kontaktují marshala (hráčky se po skončení hry nesmí
dotknout displeje – hrozí vymazání výsledku. V případě vymazání výsledků vinou hráček nebude výsledek
uznán).
Hráčky si nechají scorekartu vytisknout na recepci, napíší jméno, HCP a federační číslo a odevzdají na
recepci.
Hraje se systémem na rány s odpočtem 1/3 HCP ve společné kategorii, bez úpravy HCP
Soutěžní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice před zahájením turnaje.
Hráčky hrají ve skupině po 4; odpaliště: ženy – červená; kapacita: 24

Registrace/přihlášky:
Přes server ČGF. Uzávěrka přihlášek je ve středu v 10:00.
Případné požadavky na čas startu pište na turnaje@golfhostivar.cz do středy do 10:00.
Startovní listina a způsob startu:
Startovní listina bude k dispozici na serveru ČGF ve středu po 12:00. Start turnaje 10:00, 12:00
Startovné:
150 Kč + 350 fee (slevy dle typu členství)
Startovné zahrnuje: rozehrání před hrou, vodu 0,5l, tyčinky, poukaz na 100 Kč do
restaurace Green House
+ hlídání dětí profesionální agenturou – platí jen pro start v 10:00 a předchozím
nahlášení na turnaje@golfhostivar.cz!
Kategorie/vítězství:
Vítězí hráčka s nejnižším počtem ran po odpočtu 1/3 HCP. V případě rovnosti bodů
rozhoduje výsledek na posledních 6, 3 respektive 1 jamce. V případě rovnosti vítězí
hráčka s vyšším HCP.
Turnaj je vypsaný ve společné kategorii, klubovým hendikepům se počítá HCP 36.
Celkové hodnocení:
Hráčky během celé tour získávají body podle umístění. Co místo to bod. Poslední
hráčka získává 1 bod, první tolik bodů, kolik hráček hraje daný turnaj. Aktuální žebříčky
budou viset na nástěnce. Podle celkového počtu bodů ze všech turnajů se vyhlásí
nejúspěšnější tři hráčky celé tour!
Losování:
Po každém turnaji budeme losovat o lahev vynikajícího pravého šampaňského
Moet & Chandon Brut Impérial Rosé!!
Ceny: pro 1. – 3. místo každý turnaj + ceny pro 1. – 3. místo celkového vyhodnocení
tour.
Pořadatel: Golf Club Hostivař
Ředitel: Martin Šustr
Soutěžní výbor: Martin Šustr, službu konající MARSHAL
Informace: turnaje@golfhostivar.cz

