Všeobecné propozice
Czech Open Golf Tour 2021
1. Status:

dva pilotní otevřené turnaje pro profesionální a amatérské hráče

2. Právo účasti:

profesionální hráči bez omezení svého státního občanství; amatérští hráči s českým státním občanstvím
registrovaní v klubech ČGF. V případě pochybností amatérský hráč musí své občanství doložit rodným
listem, občanským průkazem nebo cestovním pasem

3. Podmínky:

hraje se podle platných Pravidel golfu, Hard Card ČGF a Místních pravidel hřišť Kaskáda a Karlštejn
připravených pro tyto turnaje

4. Termíny turnajů:

25. – 27. června
3. – 5. září

Kaskáda Open by Czech Golf Federation
Karlštejn Open by Czech Golf Federation

5. Uzávěrka přihlášek: Kaskáda Open by Czech Golf Federation
Karlštejn Open by Czech Golf Federation

Kamenná + Dřevěná
Old Course

17. června 2021 ve 12,00 hod.
26. srpna 2021 ve 12,00 hod.

6. Kategorie,
HCP limit:

muži
3,5

7. Způsob hry:

3x18 jamek na rány bez vyrovnání; cut po druhém kole pro 40 nejlepších hráčů a všechny dělené
výsledky; amatérští hráči hrají na úpravu hendikepu; oba turnaje jsou započítávány do WAGR

8. Odpaliště:

pánská bílá, popř. černá

9. Kapacita:

do každého turnaje bude z přihlášených hráčů přijato 40 profesionálních a 80 amatérských hráčů podle
jejich pořadí v kategoriích 1 až 10:
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6

Profesionální hráči s kategorií na European Tour 2021
Profesionální hráči s kategorií na European Challenge Tour 2021
Profesionální hráči v Top 1.000 v OWGR v okamžiku uzávěrky přihlášek
Profesionální hráči v Top 100 v Order of Merit Pro Golf Tour či jiné satelitní tour 2020
Profesionální hráči v Top 20 v Celkovém Order of Merit Czech PGA 2020
Profesionální hráči v pořadí podle času přihlášky

Kategorie 7
Kategorie 8
Kategorie 9
Kategorie 10

Amatérští hráči v Top 1.000 ve WAGR v okamžiku uzávěrky přihlášek
Amatérští hráči v Top 3 v CIAC v letech 2019 až 2021
Amatérští hráči v Top 20 v OAŽ mužů ČGF v okamžiku uzávěrky přihlášek
Amatérští hráči s nejlepšími HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek

Pozn. 1:

Jestliže hráč splňuje podmínky více kategorií, je vždy zařazen do nejvyšší
možné kategorie

Pozn. 2:

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit poměr startujících amatérů a profesionálů
podle počtu přihlášek

Pozn. 3:

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících profesionálů ze zahraničí
na nejvýše jednu třetinu z počtu všech přijatých profesionálů

10. Start:

standardně z jamek č. 1 a 10 ráno a odpoledne, tj. ve čtyřech skupinách. Detailní časový plán turnaje
včetně tréninkového kola, doprovodných akcí a vyhlášení výsledků bude v přílohách na serveru ČGF

11. Vklad:

2.500 Kč (100 EUR); proti vkladu je hráči poskytnuta hra, občerstvení na hřišti, tréninkové kolo před
prvním soutěžním kolem (tj. 24.6. a 2.9.) a neomezený počet tréninkových míčů na driving range ve
všech dnech turnaje

12. Vítězství:

vítězem je hráč 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. Při
shodném součtu ran na dalších místech se pořadí dělí mezi dva či více hráčů

13. Dotace/výhry:

celková dotace v každém turnaji činí 250.000 Kč. Dotace bude rozdělena výhradně mezi hráče v Top 10
v neredukovaném pořadí profesionálů a amatérů (tj. od 1. do 10. místa) takto: 26,5%; 17,0%; 13,0%;
10,0%; 8,5%; 7,0%; 6,0%; 5,0%; 4,0%; 3,0%
V případě dělených pořadí v Top 10 se součet příslušných odměn dělí mezi dotčené hráče rovným dílem.
Peněžní výhry v roce 2021 však budou vyplaceny jen profesionálním hráčům.
Amatérští hráči v Top 10 získají v roce 2021 hodnotné věcné ceny podle svého umístění, přičemž nejlépe
umístěný amatérský hráč v červnovém turnaji COGT na Kaskádě získá hrací kartu na turnaj D+D Real
Czech Masters ze série European Tour, Albatross, 19.-22. srpna 2021 včetně úhrady startovného.
V případě děleného pořadí mezi amatérskými hráči v Top 10 v obou turnajích COGT bude jako pomocné
kritérium k udělení věcných cen použito porovnání jejich skórekaret z finálového kola, tj. nejlepších 18,
9, 6, 3 a 1 jamka, popř. los

14. Kontaktní osoba
pro hráče:

Luboš Klikar, mail: sport@cgf.cz; tel. +420 603 860 961

15. Tour office:

Milan Vlček, mail: vlcek@ccb.cz; tel. +420 731 558 615

v Praze dne 15. března 2021

Josef Slezák
ředitel COGT 2021

Luboš Klikar
hlavní rozhodčí COGT 2021

