
PROPOZICE 

Název tour:  

ČGK Tour 2018  

6. ročník otevřených golfových turnajů, určených především pro členy Českého 
golfového klubu, ale i pro jejich kamarády, partnery nebo doprovod (tj. všechny hravé a 
soutěživé kamarády a rodinné příslušníky, kteří nové hráče podpoří ať už svojí 
přítomností v klubovně nebo ve flightu nebo radou nad zlato. Letos je pro členy klubu 
připraveno 25 turnajových kláních a Mistrovství klubu ve hře na rány dne 19. srpna na 
hřišti Ypsilon. Finále naší Tour bude v sobotu 29. září na středočeském karlštejnském 
hřišti, které bude pro všechny opravdovou výzvou. Pozvánky na jednotlivé turnaje s 
konkrétními informacemi budou rozesílány emailem na členy klubu a zájemce o tuto 
Tour. 

Termíny a místa konání: 

25 turnajů v období duben – září 2018, podrobné informace na www.cgk.cz. 

Pořadatel:  

Český golfový klub /ČGK/ 

Podmínky účasti:  

Účastnit turnaje se mohou členové České golfové federace s aktivním HCP na základě 
registrace do turnaje přes www.cgf.cz. Turnajů se mohou zúčastnit i hráči s neaktivním 
HCP, avšak bez nároku na výhru a umístění. 

Soutěž:  

Hraje se 1 x 18 jamek, stableford, na úpravu HCP. 

Pravidla:  

Turnaje se hrají podle Pravidel golfu, podle Soutěžního řádu České golfové federace a 
Místních pravidel hřiště. 

  



Vypsané kategorie: 

3 HCP kategorie, společné pro muže i ženy.  

• kategorie: +9-12 
• kategorie: 12.1-30  
• kategorie: 30.1-54 
• kategorie BEST BRUTTO: +9-12 

V případě, že nastane situace, kdy ve druhé, nebo ve třetí HCP kategorii, bude 
přihlášeno méně než 5 hráčů, bude tato kategorie zrušena a hráči budou 
přesunuti do kategorie vyšší. 

Odpaliště: 
 

• kategorie: +9-12 muži bílá, ženy modrá 
• kategorie: 12.1-30 muži žlutá, ženy červená 
• kategorie: 30.1-54 muži žlutá, ženy červená 
• kategorie BEST BRUTTO: +9-12 muži bílá, ženy modrá 

Vložené soutěže: 

NEAREST to the PIN – společná, LONGEST DRIVE – muži a ženy zvlášť, HOLE IN ONE 
vždy na jamce, kde bude NEAREST to the PIN - společná 

Start: 

postupný (dle podmínek uvedených na www.cgf.cz nebo www.cgk.cz). 

Ceny a vyhlášení výsledků: 

1. - 3. místo v každé ze tří HCP kategorií na každém turnaji. Vložené soutěže (nearest to 
the pin, longest drive – muži a ženy zvlášť, HOLE IN ONE). V kategorii BEST BRUTTO 
bude vyhlašované vždy pouze první místo. Pro vítěze jednotlivých turnajů jsou 
připravené trofeje a ceny od partnerů Tour. 

Vítězství v turnaji: 

Hraje se na stablefordové body, s úpravou HCP. O vítězství rozhoduje nejvyšší počet 
stablefordových bodů v každé kategorii, přičemž při rovnosti výsledků rozhoduje o 
pořadí lepší výsledek na posledních 9, 6, 3 či poslední jamce, při rovnosti los. Vyhlášení 
výsledků proběhne v nejkratší možné době po zpracování výsledků v den turnaje. Ceny 
nevyzvednuté v den turnaje propadají. Výsledky a celkové zhodnocení jednotlivých 
turnajů, průběžné pořadí v žebříčku, fotografie atd. najdete na www.cgk.cz. 

  



Žebříček ČGK Tour 2018 

• všechny turnaje jsou součástí ČGK Tour 2018 
• celkové vítěze všech tří HCP kategorií čekají krásné ceny 
• do tabulky Tour se hráči zapisuje počet dosažených stablefordových bodů 

na konkrétním turnaji a v jeho kategorii 
• hráči zůstávají v HCP kategorii žebříčku ČGK Tour 2018, ve které začínali 

na svém prvním turnaji Tour, tj. nepřeskakují z jedné kategorie do druhé či třetí 
dle vývoje jejich HCP 

• vítězem Tour v konkrétní HCP kategorii se stává hráč s nejvyšším součtem 
stablefordových bodů z deseti nejlepších dosažených výsledků z odehraných 
turnajů ČGK Tour 2018. Oceňováni budou vždy tři hráči v každé HCP kategorii. 

• vítězem Tour v kategorii BEST BRUTTO se stává hráč s nejnižším součtem ran 
z deseti nejlepších dosažených výsledků z odehraných turnajů ČGK Tour 2018 a 
oceněn bude pouze vítěz této kategorie 

• určení finálního pořadí v žebříčku po odehrání všech turnajů: 
o nejvyšší součet deseti nejlepších odehraných výsledků 
o při rovnosti - počet skutečně odehraných turnajů, čím více tím lépe 
o při rovnosti - pořadí na posledním turnaji 
o při rovnosti - nižší HCP 
o při rovnosti - los 

Umístění v celoročním žebříčku ČGK Tour 2018: 

Do celkového pořadí se započítává 10 nejlepších výsledků (počet stablefordových bodů) 
z celkového počtu 25 turnajů. Určení pořadí v žebříčku – při dosažení stejného počtu 
bodů hráčů v žebříčku - je určeno vyšším počtem dosažených bodů posledního 
zahraného turnaje hráče. Pokud toto kritérium nerozhodne, vítězí hráč s nižším HCP, 
případně rozhodne los. 

Stravování: 

Každý hráč obdrží před startem svačinu do bagu.  

Přihlášky: 

Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz. Přihlašování je otevřeno 
vždy čtrnáct dnů před konáním turnaje, kontaktní osoba: Roman Piskač, e-mail: 
info@cgk.cz tel.: 731 125 120. Uzávěrka přihlášek je jeden den před konáním turnaje v 
16:00 hod. Pro případné přihlášky a odhlášky po uzávěrce přihlášek, prosíme, volejte 
nebo pište na tel.: 731 125 120. 

Startovní listiny, sestavení flightů: 

Sestavení flightů se řídí přáním hráčů. Prosíme nahlásit dopředu na info@cgk.cz nebo 
tel.: 731 125 120, do termínu uzávěrky přihlášek. U turnajů s postupným startem bude 
přihlíženo k HCP tak, aby bylo možné jednotlivé kategorie vyhlašovat co nejdříve po 
odehrání všech hráčů z dané kategorie, tj. startuje se od nejnižších HCP. V kategorii +9-



12 jsou flighty sestavovány vždy po třech hráčích v ostatních kategoriích vždy po 
čtyřech hráčích. Následně bude vytvořená startovní listina zveřejněna na www.cgf.cz, 
vždy jeden den před turnajem cca v 18:00 hod. Soutěžní výbor má právo provádět 
změny v již zveřejněné oficiální startovní listině z důvodu zachování regulérnosti a 
plynulosti soutěže (např. z důvodu odhlášení hráče po uzávěrce přihlášek apod.), 
přičemž nebudou měněny již domluvené flighty, resp. dvojice či trojice hráčů. V případě, 
že nastane situace, kdy ve druhé, nebo ve třetí HCP kategorii, bude přihlášeno méně než 
5 hráčů, bude tato kategorie zrušena a hráči budou přesunuti do kategorie vyšší. 

Poplatky: 

Hrací poplatek (green fee + startovné) zahrnuje hrací fee na 18 jamek, startovné, svačinu 
do bagu, zpracování výsledků, organizaci a ceny pro vítěze turnajů. Poplatek se hradí v 
hotovosti při registraci na turnaj v daný den.  

Turnaje jsou dostupné pro všechny typy členství. Členové ČGK mají na výběr, zda pro 
svoji účast na těchto turnajích budou čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu 
svého členství nebo zda uhradí zvýhodněný turnajový hrací poplatek.  
Člen může využít hry ze svého limitu členství na turnaji v tom případě, pokud je 
hřiště v kategorii, kterou má člen k dispozici v rámci svého typu členství. 

Hrací poplatky nelze hradit platební kartou. 

Další technická ustanovení: 

Použití E-CART pro dopravu hráčů není povoleno (pouze v předem schválených 
případech Soutěžním výborem). Hráči musí dodržovat pořadatelem stanovený časový 
limit dle místních pravidel hřiště. Pokud skupina hráčů ztrácí na předchozí skupinu více 
než jednu celou jamku a zdržuje hráče za ní, může pořadatel přikázat této skupině 
vynechání (škrtnutí) této jamky a pokračování na jamce následující. V případě 
neuposlechnutí má pořadatel právo skupinu z turnaje diskvalifikovat. Jestliže je hra 
přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo 
ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí 
obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí 
pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě 
nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu 
diskvalifikace podle Pravidla 33-7. Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné 
situace bývá dlouhý zvukový signál nebo vystřelení světlice. Soutěžní výbor si vyhrazuje 
v případě nutnosti právo na případnou úpravu technických ustanovení za účelem 
dodržení regulérnosti a úspěšného dokončení soutěže. 

Ředitel soutěže: 

Roman Piskač 

Soutěžní výbor: 

Roman Piskač, Marian Kvapil 



Kontakt na pořadatele: 

ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB z.s. 
Roman Piskač  
driving CINDA 
Císařská louka 
150 00 Praha 5 
Tel.: +420 731 125 120 
E-mail: info@cgk.cz 
Web: www.cgk.cz 

Poznámka: 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a případné úpravy propozic turnajů. 


