
 
 

Všeobecné propozice  
na rok 2022         

 
1. Status:  ČGF pořádá Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour (RB COGT) jako sérii otevřených turnajů  

pro muže a ženy  
 

2. Právo účasti:  profesionální a amatérští hráči a hráčky registrovaní v klubech ČGF; cizinci jen na pozvání ČGF 
 

3. Podmínky:  hraje se podle Pravidel golfu, Hard Card ČGF a Místních pravidel vydaných pro hostitelská hřiště  
 

4. Termíny turnajů: 6.-8.5.   Kaskáda (Kamenná + Dřevěná)  odpaliště černá, modrá  
20.-22.5. Beřovice    odpaliště černá, žlutá   
22.-24.7. Kunětická Hora    odpaliště bílá, žlutá 
26.-28.8. Karlštejn (Old Course)   odpaliště bílá, modrá 
16.-18.9. Casa Serena – Grand Final   odpaliště zlatá, žlutá 

 

5. Kategorie/HCP limit:  muži/6,0  ženy/8,0  
 

6. Způsob hry/cut:  3x18 jamek na rány bez vyrovnání; cut po druhém kole pro 42 hráčů a 21 hráček a všechny dělené 
výsledky. Hraje se na úpravu hendikepu 

 

7. Kapacita čtyř 
základních turnajů:  99 hráčů + 51 hráček podle jejich pořadí v kategoriích 1M-8M a 1Ž-5Ž v okamžiku uzávěrky přihlášek 
  

Muži  
kategorie 1M hráči s kategorií na European Tour nebo European Challenge Tour 2022 
kategorie 2M  hráči v Top 1.500 v OWGR v okamžiku uzávěrky přihlášek 
kategorie 3M hráči v Top 1.500 ve WAGR v okamžiku uzávěrky přihlášek 
kategorie 4M  hráči v Top 100 v Order of Merit Pro Golf Tour či jiné satelitní tour 2021 
kategorie 5M hráči v Top 20 v OAŽ mužů ČGF v okamžiku uzávěrky přihlášek  
kategorie 6M  hráči v Top 15 v Celkovém Order of Merit Czech PGA 2021  
kategorie 7M hráči se statusem PRO podle času přihlášky až do max. kapacity 33 PRO 
kategorie 8M hráči s nejlepšími HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek až do max. kapacity 99 mužů 

 
Ženy 
kategorie 1Ž hráčky s kategorií na Ladies European Tour nebo Epson Tour 2022 
kategorie 2Ž hráčky v Top 1.500 v RWWGR v okamžiku uzávěrky přihlášek 
kategorie 3Ž hráčky v Top 1.000 ve WAGR v okamžiku uzávěrky přihlášek 
kategorie 4Ž hráčky se statusem PRO podle času přihlášky až do max. kapacity 17 PRO 
kategorie 5Ž hráčky s nejlepšími HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek až do max. kapacity 51 žen 

 
Pozn.1:   Jestliže hráč či hráčka splňují podmínky více kategorií, jsou vždy zařazeni do  

své nejvyšší možné kategorie 
 
Pozn. 2:  Pořadatel si vyhrazuje právo upravit poměr startujících mužů a žen, amatérů  

a profesionálů podle skutečného počtu přihlášek v okamžiku uzávěrky  
 

 
 
 



8. Kapacita 
Grand Final: 78 mužů + 42 žen podle následujících kritérií:  

• nejlepších 72 hráčů + 39 hráček v průběžném pořadí RB COGT ze všech přihlášených  
(pozn.: započítávají se dvě nejlépe bodovaná umístění ze čtyř odehraných turnajů)  

• divoké hrací karty pro dalších 6 hráčů + 3 hráčky podle jejich pořadí v kategoriích 1M-8M  
a 1Ž-5Ž ze všech přihlášených  

 
9. Start: hraje se ve tříčlenných skupinách; 1. a 2 kolo: start z jamek č. 1 a 10 systémem ráno/odpoledne, tj. 

celkem ve dvou blocích od 7,30 hod. a ve dvou blocích od 12,20 hod., 3. kolo: start z jamek č. 1 a 10  
od 8,00 hod. V případě většího počtu hráčů po cutu start z jamky č. 1 od nejhorších po nejlepší od 7,30 
hod. Detailní časový plán je zveřejněn v příloze každého turnaje na serveru ČGF 

 

10. Vklad: 2.000 Kč; proti vkladu je hráči poskytnuta hra a občerstvení na hřišti ve všech kolech (ovoce) 
 

11. Vítězství: vítězem je hráč/hráčka s nejnižším součtem ran brutto; v případě rovnosti součtu ran se o pořadí  
na prvním místě rozhodne v rozehrávce Sudden-Death na jamkách předem určených Soutěžním 
výborem po dohrání příslušné kategorie. Při shodném součtu ran na dalších místech se pořadí dělí  
mezi dva či více hráčů/hráček  

 
12. Hodnocení: v každém turnaji hráči získávají body podle tabulky, která je publikována samostatně. Hráč musí řádně 

dohrát minimálně dvě kola, jinak nezískává žádné body. V případě dělení pořadí se součet příslušných 
bodů dělí mezi dotčené hráče rovným dílem. Hráči, kteří neprošli cutem, získávají také body, ale řádově 
nižší než ti, kdo cutem prošli. V závěrečném turnaji Grand Final se získané body násobí koeficientem 1,5. 
Do celkového hodnocení RB COGT se počítá součet bodů za dvě nejlepší umístění z turnajů základní 
části spolu s body získanými v Grand Final. V případě rovnosti rozhodují následující kritéria: 1. lepší 
umístění v Grand Final, 2. vyšší počet vítězství, 3. lepší celkový bodový zisk ze základní části 4. lepší 
bodový výsledek ze základní části, 5. lepší případně škrtaný výsledek v základní části 

 
13. Dotace/výhry: celková dotace v každém turnaji činí 300.000 Kč; z toho 200.000 Kč pro kategorii mužů a 100.000 Kč pro 

kategorii žen. Dotace bude rozdělena výhradně mezi hráče v Top 10 a hráčky v Top 5 v neredukovaném 
pořadí profesionálů a amatérů takto: 
 
Muži 1. až 10. místo:  27,5%; 18,5%; 12,5%; 10%; 8,5%; 7%; 5,5%; 4,5%; 3,5%; 2,5%  
Ženy 1. až 5. místo:  36%, 24%, 17%, 13%, 10% 

 
V případě dělených pořadí v Top 10 či Top 5 se součet příslušných odměn dělí mezi dotčené hráče 
rovným dílem. Peněžní výhry v roce 2022 budou vyplaceny takto: hráčům se statusem PRO v plné  
výši, hráčům se statusem AM jen do výše povolené Pravidly amatérského statusu, tzn. max. 22.500 Kč 
/turnaj.   

   
 Speciální výhry: 
 

• Dva nejlepší amatérští hráči v prvním turnaji RB COGT na Kaskádě získají hrací karty na turnaj 
D+D REAL Czech Challenge na Kunětické Hoře (2.-5.6.) včetně úhrady startovného 

 

• Dva nejlepší amatérští hráči v druhém turnaji RB COGT v Beřovicích získají hrací karty na turnaj 
Kaskáda Golf Challenge (16.-19.6.) včetně úhrady startovného  

 

• Nejlepší amatérská hráčka v druhém turnaji RB GOGT v Beřovicích získá hrací kartu na turnaj 
Tipsport Czech Ladies Open v Berouně (24.-26.6.) včetně úhrady startovného  

 
14. Propozice: pro všechny turnaje RB COGT jsou na serveru ČGF vydávány podrobné propozice 
 
15. Žebříčky: turnaje RB COGT jsou započítávány do WAGR, Oficiálního amatérského žebříčku ČGF, Mládežnického 

žebříčku ČGF a do Celkového Order of Merit PGA Czech 
 
 

v Praze dne 31. března 2022        .  
Luboš Klikar, ředitel COGT 2022 


