
ČGK Tour 2014 
1. KLUBOVÝ TURNAJ 

neděle 13. 4. 2014, Terezín - Kotlina 
 

 

Vážení členové klubu ČGK, 

 

srdečně vás zveme na první klubový turnaj, který se uskuteční v neděli 13. 4. na Kotlině. Více o hřišti (jak jej hrát vč. 

interaktivní mapy) najdete ZDE. 

 

Přihlášky budou otevřené na serveru ČGF www.cgf.cz nebo www.teetime.cz od pondělí 31. 3. 2014 - 12,00 hod., do 

soboty 12. 4. 2014 – 16,00 hod. 

 

Flighty na přání přijímáme pouze v rámci vypsaných HCP kategorií, nikoliv napříč všemi HCP! Svá přání pište, prosíme, 

na info@cgk.cz nebo sms na tel.: 731 125 120, do uzávěrky přihlášek (sobota 12. 4., 16,00 hod.). 

 

 

Základní údaje: 

 

 Pořadatel: Český golfový klub, Maria Theresia Golf Club 

 Datum konání: neděle 13. 4. 2014 

 Místo konání: 9jamkové hřiště Kotlina  

 Start: postupný z jamky č. 1 od 9,00 hod. 

 Přihlášky: na serveru ČGF www.cgf.cz nebo www.teetime.cz, otevřené od pondělí 31. 3. 2014 od 12,00 hod. 

 Uzávěrka přihlášek: v sobotu 12. 4. 2014 v 16,00 hod. 

 Podmínky účasti: členství v klubu ČGK, amatérský status, uhrazené poplatky do turnaje 

 Poplatky: green fee (úhrada v hotovosti – cena green fee 400 Kč - při registraci hráče v den turnaje nebo 

čerpáním hry z volného hracího limitu členství hráče) + startovné 300 Kč. Zahrnuje svačinu do bagu, zpracování 

výsledků, organizaci a ceny pro vítěze turnaje. 

 Ceny: První tři hráči a hráčky v kategorii a vítězové vložených soutěží (longest drive – muži a ženy zvlášť, 

nearest to the pin – společná) získají věcné ceny od partnerů klubu. Pořadatel prohlašuje, že všechny věcné 

ceny jsou v souladu s Pravidly amatérského statusu. 

 Startovní listina: Oficiální startovní listina bude zveřejněna na serveru ČGF www.cgf.cz v Seznamu příloh 

turnaje, v sobotu 12. 4. 2014 nejpozději v 17,00 hod. 

 Vložené soutěže: Longest drive (muži a ženy zvlášť) – jamka č. 5, Nearest to the pin (společná) – jamka č. 8 

 Ředitel turnaje: Michael Fridrich 

 Hlavní rozhodčí: Jiří Petrus 

 Soutěžní výbor: Michael, Fridrich, Jana Patzáková, Eva Zimolová 

 Formát hry: Hraje se 1x18 jamek, stableford, na úpravu HCP 

 HCP kategorie: Společná HCP 0 – 18, Společná HCP 18,1 – 36, Společná HCP 37 - 54 

 Odpaliště: Muži HCP 0 – 12: BÍLÁ, muži HCP 12,1 – 54: ŽLUTÁ, ženy: ČERVENÁ, děti do 12 let: ČERVENÁ. 

 Další technická ustanovení: Hraje se podle Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště. Do soutěže bude přijato 

maximálně 60 hráčů. Vítězem kategorie se stane hráč/hráčka s nejvyšším počtem stablefordových bodů. V turnaji 

je povoleno používat vyhovující měřicí zařízení. Použití golfových carts je zakázáno s výjimkou případů 

schválených soutěžním výborem. 

 Program: Během turnaje můžete vyzkoušet specializovanou fyzioterapii pro golfisty s GOLFyzio.cz. 

 Výsledky a celkové zhodnocení turnaje, fotografie atd. najdete na www.cgk.cz.  

 Kalendář turnajů ČGK Tour 2014 najdete ZDE. 

 

Přejeme vám příjemné dny a těšíme se na viděnou. 

 

Váš 

Český golfový klub 
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