
 
DĚTSKÉ ZIMNÍ TURNAJE 

 
 

24. 1. 2015  a  14. 3. 2015 
Turnaje na simulátorech pro děti do 15 let. 
Hra na 9 jamek, v kategoriích dívky, chlapci. Startuje se ve 2 tee timech: 9:00, 11:00. 
Ceny pro 1., 2. a 3. místo v každé kategorii.  
 

 
 
Popis a podmínky: 
• Hraje se 9 jamek hřiště The Myrtle Beach a Venetian 
• Nastavení hry (provede marsal): Lady swing profile, odpaliště: dívky - červené, chlapci do 12 

let – červené, chlapci od 12 let  - modré; nastavení autoputu 3 m, Mulligany jsou zakázány, 
auto continue 4s, auto drop on, auto concede 10 strokes).  

• Po skončení hry a zobrazení scorekarty hráči kontaktují marshala (hráči se po skončení hry 
nesmí dotknout displeje – hrozí vymazání výsledku. V případě vymazání výsledků vinou 
hráčů nebude výsledek uznán).  

• Hráči si nechají scorekartu vytisknout na recepci, napíší jméno, HCP a federační číslo, 
podepíší ji a odevzdají na recepci. 

• Hraje se systémem na rány s odečtem ¼ HCP v kategoriích dívky a chlapci. 
• Výsledky nemohou být použity na úpravu HCP 
• Hráči hrají ve skupině po 4.  
• Soutěžní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice před zahájením turnaje. 
• Kapacita: 24 
 
 
Registrace/přihlášky:  

Přes server ČGF. Uzávěrka přihlášek je v pátek před turnajem v 10:00.  
Případné požadavky na čas startu pište na turnaje@golfhostivar.cz do pátku do 10:00. 
 
 
Startovní listina a způsob startu:  
Startovní listina bude k dispozici na serveru ČGF a na nástěnce Golf Hostivař v pátek po 10:00. 
Start turnaje 9:00, 11:00 
 
 
Startovné:  

Nečlen: 450,- Kč, člen DRIVE 350,- Kč, řádný/rodinný člen 300,- Kč 
Startovné zahrnuje: rozehrání před hrou, voda 0,5l, sladkost od firmy Storck 
 
 
Kategorie/vítězství: 
Vítězí hráč s nejnižším počtem ran po odečtu ¼ HCP. V případě rovnosti bodů rozhoduje 
výsledek na posledních 6, 3 respektive 1 jamce. V případě rovnosti vítězí hráč s vyšším HCP. 
Kategorie dívky, chlapci. 
 
 
Ceny: Ceny pro 1. – 3. místo v každé kategorii. 
Pořadatel: Golf Club Hostivař  
Ředitel: Martin Šustr 
Soutěžní výbor: Martin Šustr, službu konající MARSHAL  
Informace: turnaje@golfhostivar.cz 

mailto:turnaje@golfhostivar.cz

