SOB DÁMSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2014
PROPOZICE

Název: SOB Dámská golfová tour 2014
Termín: 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6., 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24.
7., 31. 7.,7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10.
Popis a podmínky:
• Hraje se 1 kolo 9 jamkového h išt ., systémem stableford, varianta A
• Hrá ky startují postupným startem od 8:30 z jamky íslo 1.
• Hrá ky s HCP 11,5 a výše hrají na úpravu hendikepu.
• Hraje se ve dvou kategoriích podle HCP (0-30 a 30,1-54), podle platných pravidel golfu a
místních pravidel h išt .
• Sout žní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice p ed zahájením turnaje.
• Odpališt ervené, kapacita 52 hrá ek
Registrace/p ihlášky:
P es server GF. Uzáv rka p ihlášek je vždy 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 bude k dispozici na serveru GF vždy ve st edu po 14:00.
Startovné:
Startovné 100 K + green fee dle lenských slev a výhod
Každá hrá ka získává v rámci poplatku: • fee na 9 jamek • 50 mí na driving range
• poukaz na domácí limonádu do restaurace • hlídání d tí v dob turnaje profesionální
agenturou, balí ek na h išt
Kategorie/vít zství:
Vyhodnocují se první 3 hrá ky v každé HCP kategorii. P i rovnosti výsledk rozhoduje
posledních 6, 3, nebo 1 jamka. V p ípad shodného výsledku rozhodne los. Dále se vyhlašují
vložené sout že longest drive a nearest to pin spole n pro ob kategorie
Celkové vyhodnocení:
Do celkového vyhodnocení SOB Dámské golfové tour se zapo ítává 5 nejlepších výsledk
ze všech odehraných turnaj (do 26. 9. v etn ). Vyhodnocení celé tour bude vyhlášeno
v kategoriích:
Netto – První 3 hrá ky s nejvyšším sou tem netto bod ; V p ípad rovnosti bod vít zí
hrá ka s aktuáln nižším HCP.
Brutto – První t i hrá ky s nejnižším sou tem ran. V p ípad rovnosti vít zí hrá ka s
aktuáln vyšším HCP.
Ceny:
Pro první 3 hrá ky v každé kategorii v cné ceny. K p evzetí hned po turnaji p i vyhlášení,
nebo do tvrtka následujícího týdne (budou p ipraveny na hlavní recepci). Kategorie se
vyhlašuje a ceny se p edávají pouze, pokud jsou v dané kategorii min. 4 hrá ky.
Pro první 3 hrá ky v celkovém hodnocení v kategorii netto i brutto upomínkové poháry.
Po adatel: Golf Club Hostiva
editel: Šustr Martin
Sout žní výbor: Monika He manská, službu konající MARSHAL
Rozhod í: Monika He manská
Informace: turnaje@golfhostivar.cz

