
 
REGION SENIOR TOUR 

MORAVA 2015 
IX. ročník 

Hřiště  
Brno Kaskáda, Austerlitz, Kořenec, Mnich, Olomouc, Telč, Svratka, Jezera, Poysdorf, Skalica, 
Haugschlag, Hrubá Borša, Adamstal, Daimond 
 

Hrací turnajová kola soutěží RST Morava  
 

Kolo Datum RST Morava 
1)

 Hřiště Ředitel turnaje 

I 20. 4.  R+S Poysdorf Ivo Doušek idousek@volny.cz 

II 27. 4.  R+S Austerlitz Jiří Svoboda jiri.svoboda4@gmail.com 

III 11. 5.  R+S Olomouc Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

IV 20. 5.  R+S Hrubá Borša Ivo Doušek idousek@volny.cz 

V 25. 5.  R+S Kořenec Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

VI 1. 6.  R+S Kaskáda Milan Bučík milan.bucik@pcdir.cz 

VII 8. 6. R+S Haugschlag Ivo Doušek idousek@volny.cz 

VIII 9. 6. R+S Mnich Ivo Doušek idousek@volny.cz 

IX a 
22. 6. 

S Svratka Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

IX b S Jezera Radek Kubák kubak@medata.cz 

X 29. 6.  R+S Olomouc Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

XI 7. 7.  R+S Austerlitz Jiří Svoboda jiri.svoboda4@gmail.com 

XII 27. 7.  R+S Poysdorf Ivo Doušek idousek@volny.cz 

XIII 10. 8. R+S Skalica Jiří Svoboda jiri.svoboda4@gmail.com 

XIV 17. 8.  R+S Adamstal Ivo Doušek idousek@volny.cz 

XV 18. 8.  R+S Daimond Ivo Doušek idousek@volny.cz 

XVI a 
24. 8. 

S Svratka Evžen Polenka epolenka@seznam.cz 

XVI b S Jezera Radek Kubák kubak@medata.cz  

XVII 14. 9.  R+S Senica Ivo Doušek idousek@volny.cz 

XVIII 21. 9.  R+S Telč Radek Kubák kubak@medata.cz 

XIX 29. 9. R+S Kaskáda Milan Bučík milan.bucik@pcdir.cz 
 

1)
 RST Morava R+S = Turnaj RST Morava - RÁNY + STABLEFORD.  
RST Morava S = Turnaj RST Morava - STABLEFORD.  

 



 

Soutěže v rámci Region Senior Tour Morava 
 
V roce 2015 se budou hrát 2 soutěže – Stableford s plným vyrovnáním a na Rány bez vyrovnání.  
 

1. RST Morava S – STABLEFORD 
 
Devatenáctikolová seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem STABLEFORD s plným vyrovnáním, 
vyhodnocovaná bodovým systémem z nejlepších 9 kol soutěže. Do této soutěže se vyhodnocují 
všechna turnajová kola RST Morava. 
 

Kategorie Senior - průběžné vyhodnocování: 
A  muži HCP 0 - 54  - STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním  
 - ceny za konečné 1. – 5. místo 
B  ženy HCP 0 - 54  - STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním 
  - ceny za konečné 1. – 3. místo 

 

Kategorie Master senior – průběžné vyhodnocování:  
AM muži nad 70 let (včetně) HCP 0 - 54   
  - STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním 
 - ceny za konečné 1. – 3. místo 
BM ženy nad 65 let (včetně) HCP 0 - 54   
  - STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním 
  - ceny za konečné 1. – 3. místo 

 
2. RST Morava R – RÁNY 
 

Sedmnáctikolová seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem na RÁNY, vyhodnocovaná bodovým 
systémem z nejlepších 9 kol soutěže. Do této soutěže se vyhodnocují turnajová kola RST Morava 
označená RST Morava R.  
 

Kategorie Senior - průběžné vyhodnocování: 
C  muži 0 - 54  - na rány BRUTTO 
  - cena za konečné 1. – 5. místo 
D  ženy 0 - 54  - na rány BRUTTO 
  - cena za konečné 1. – 3. místo 

 

Kategorie Master senior – průběžné vyhodnocování:  
CM muži nad 70 let (včetně) HCP 0 - 54   
  - na rány BRUTTO 
 - cena za konečné 1. – 3. místo 
DM ženy nad 65 let (včetně) HCP 0 - 54   
  - na rány BRUTTO 
  - cena za konečné 1. – 3. místo 

 
3. Vložená soutěž - Seniorské mistrovství regionu Morava 
 

Dvoukolová seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem na RÁNY, vyhodnocovaná na BRUTTO 
rány. V soutěži budou hodnoceni jen hráči z klubů Jihomoravského a Olomouckého kraje, kteří měli 
v den pořádání turnaje v uvedených klubech domovské členství (podle serveru ČGF). 
 
Do této soutěže se vyhodnocují turnajová kola: 
 

X -  Olomouc 29. 6. 2015 

XI -  Austerlitz 7. 7. 2015 

 

Tři nejlepší hráči budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami – zvlášť muži a ženy. 

 

Vyhodnocuje se součet BRUTTO ran z uvedených turnajů v rámci RST Morava. 

Vyhlášení bude provedeno na posledním turnaji RST Morava 29. 9. 2015 na Kaskádě.  

Při shodném součtu počtu ran hráčů na prvních třech místech rozhoduje lepší výsledek na turnaji na 

hřišti Austerlitz. Při shodném i tomto výsledku potom lepší součet ran na posledních 9, 6, 3 a jedné 

jamce na turnaji na hřišti Austerlitz. U hráčů na dalších místech se při shodném počtu ran místa dělí. 
 

Podmínky účasti 
OPEN soutěže pro seniory. Kategorie Senior - seniorský věk dosažený v roce 2015. Muži 55 let, ženy 
50 let. Kategorie Master Senior – Master seniorský věk dosažený v roce 2015. Muži 70 let, ženy 65 let. 
Uhrazené green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem. 



Green fee – vypsané Seniorské fee / kolo dle rozpisu jednotlivých turnajů na ČGF. 
Startovné - 180,- Kč, respektive ekvivalent v € / kolo (nutná platba v hotovosti).  

 
Přihlášky a startovní listina 
Na serveru www.cgf.cz nejpozději dva dny před soutěží do 12:00 hod. Celkový počet startujících 
stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. V případě překročení počtu startujících se použije 
metoda LIFO (Last In – First Out). 
Startovní listina bude vyvěšena od 16:00 hod na serveru www.cgf.cz vždy den před termínem kola.  
Poslední turnaj dne 29. 9. 2015. na Kaskádě se hraje jako finálový.  

 
Výsledky  
Výsledky jednotlivých kol nebudou samostatně vyhlašovány, budou však standardně uváděny na 
serveru ČGF a po převedení na body (viz bodové hodnocení turnajů) bude průběžné pořadí soutěže 

průběžně vyhlašováno na www.golfbrno.cz/gcb/sportovni-cinnost/seniori a www.csga.cz.  

Po ukončení posledního turnaje budou vyhlášeny výsledky na oceňovaných místech.  
Konečné úplné výsledky soutěží budou vyhlášeny následně na uvedených webových adresách. 

 
Ceny 
Za vítězství v jednotlivých kolech se ceny zpravidla neudělují. Na závěr celé RST Morava budou ceny 
uděleny podle uvedeného rozpisu soutěží. 

 
Technická ustanovení 
Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých hřišť a 
Propozic Region Senior Tour MORAVA 2015. 

Nasazení soutěžících do jednotlivých kol bude provedeno dle HCP. Hráči a hráčky startují společně. 
Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP. 

Muži hrají ze žlutých, ženy z červených odpališť. 

Jednotlivá kola označená RST Morava R+S se hrají systémem hry „na RÁNY BRUTTO“ a zároveň 
„STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním“ podle aktuálního HCP platného v den konání každého 
kola. V soutěži na RÁNY BRUTTO budou v daném kole RST Morava R + S vyhodnoceni jen soutěžící, 
kteří odevzdají výsledky na všech jamkách kola. Ostatní budou vyhodnoceni v soutěži STABLEFORD 
NETTO. 

Jednotlivá kola označená RST Morava S se hrají pouze systémem hry „STABLEFORD NETTO 
s plným vyrovnáním“ podle aktuálního HCP platného v den konání kola.  

V soutěžích STABLEFORD se u hráčů s klubovým HCP (HCP 37 až 54) do soutěže započítává pouze 
nejvyšší EGA HCP, tedy HCP = 36. 

Ve dnech 22. 6. a 24. 8. je pro nižší průchodnost 9-ti jamkových hřišť vypsáno dvojité kolo, zároveň na 
hřištích Jezera a Svratka. Každý turnaj z tohoto dvojitého kola se do RST Morava S vyhodnocuje 
bodově samostatně. 

O umístění v turnaji ve hře STABELFORD NETTO (kategorie A, B, AM a BM) rozhoduje celkový vyšší 
počet Stableford bodů (po započtení plného vyrovnání na jednotlivých jamkách kola) podle 
vyhodnocení na serveru ČGF. Při shodném celkovém počtu Stableford bodů rozhoduje vyšší počet 
Stableford bodů na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto 
vyhodnocovacího systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se jim přidělí počet bodů podle prvního 
pořadí děleného místa.  

O umístění v turnaji ve hře „na RÁNY“ (kategorie C, D, CM a DM) rozhoduje nižší celkový počet ran v 
kole podle vyhodnocení na serveru ČGF. Při shodném celkovém počtu ran rozhoduje nižší součet ran 
na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto vyhodnocovacího 
systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se jim přidělí počet bodů podle prvního pořadí děleného 
místa.  

Za odehraný turnaj je hráčům/hráčkám přidělován v každé soutěži počet bodů podle přiložených 
tabulek. 

Pokud se v kategorii turnaje zúčastní měně jak 3 vyhodnocovaní hráči, pořadí se v takové kategorii 
turnaje nevyhodnocuje a do celkového pořadí RSTM se nezapočítává.  

O celkovém konečném pořadí v jednotlivých soutěžích rozhoduje součet bodů z maximálně devíti 
nejlepších výsledků. Při rovnosti součtu dosažených bodů rozhoduje o celkovém pořadí soutěžících na 
prvním až desátém místě lepší nejlepší dosažený bodový výsledek. Při stejném i tomto výsledku potom 
další lepší dosažený bodový výsledek atd. Odehrané kolo má přednost před kolem neodehraným. U 
výsledků na jedenáctém a dalších místech celkového pořadí bude provedeno při shodném počtu 
dosažených bodů dělení pořadí. Tato ustanovení platí pro určení pořadí ve všech kategoriích. 

Poslední kolo RST Morava Tour se hraje jako kolo finálové s následujícím vyhodnocením.  



Finále hrají hráči/hráčky, kteří by v případě svého vítězství v posledním kole soutěže mohli bodově 
dosáhnout na odměňovaná místa v příslušné kategorii soutěže. To znamená, že při vítězství 
v příslušné kategorii soutěže (200 bodů kategorie Senior - muži, 66 bodů kategorie Senior - ženy a 66 
bodů obě kategorie Master Senior) dosáhnou nejméně stejného počtu bodů, jako je počet bodů za 
poslední odměňované místo v příslušné kategorii soutěže po předposledním turnaji soutěže. Nasazení 
těchto finalistů do finálového kola bude oznámeno zároveň s průběžnými výsledky po předposledním 
kole soutěže, které se hraje dne 21. 9. v Telči. Finalisté budou nasazeni do prvních hracích skupin 
finálového turnaje a pro odměňovaná umístění budou samostatně bodově vyhodnocováni podle 
vzájemného pořadí v příslušných kategoriích podle platných tabulek. Tato bodová ohodnocení budou 
finalistům jednotlivých kategorií soutěže ponechána i pro celkové vyhodnocení RST Morava Tour. 
Bodové hodnocení ostatních hráčů/hráček se provádí podle skutečného umístění v posledním 
turnajovém kole podle platných tabulek.  

Při turnajích Region Senior Tour Morava 2015 se povoluje použití přístrojů, které slouží k měření nebo 
odhadování vzdálenosti ve smyslu poznámky pravidla 14-3 Pravidel golfu. 

Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení každého kola. Na pozdější protesty 
nebude brán zřetel. 

Použití vozíku k přepravě hráče/hráčky po hřišti během hry může  v případě  zdravotních důvodů 
 povolit ředitel turnaje. Hráčům/hráčkám kategorie Master senior se povoluje použití vozíku bez 
schválení ředitelem turnaje. 

Pokud má společně cestující dvojice hráčů rozdíl HCP mezi sebou větší než 4, může hráč/hráčka 
s nižším HCP startovat na vlastní žádost později, blíže k hráči/hráčce s vyšším HCP. Požadavek 
s udáním obou hendikepů směřujte na ředitele turnaje týden před soutěží. 

Rychlost hry 

1. Hra na Rány je určena hráčům s průměrným výsledkem do 113 ran (HCP 36). Principem je zahrání 
max. dvou ran nad PAR podle normy hřiště EGA. V případě nedodržování časového limitu v průběhu 
hry jsou hráči povinni zvedat míč, pokud už na příslušné jamce nemohou dosáhnout Stablefordových 
bodů a budou hodnoceni jen ve výsledcích hry Stableford. 

2. Hráč, který z odpaliště zahrál nejkratší míč je povinen se k němu co nejrychleji přesunout bez 
čekání na spoluhráče a odehrát jej. Spoluhráči se v případě jeho připravenosti zastaví a míč sledují. 
Totéž platí i pro připravenost žen ve skupině na dámském odpališti. 

3. Pokud hráč, který je na řadě na základě nejkratší rány z odpaliště, není včas u míče, může další 
hráč odehrát svůj míč za předpokladu, že bezprostředně po odehrání míče nebude překážet ve 
směru hry prvému hráči (je na opačné straně apod.) Jako signál, že přebírá pořadí ve hře, zvedne 
ruku a odehraje svůj míč. Totéž platí i pro další rány, kromě přihrávek na jamkoviště. 

4. Soutěžící, kteří již nemohou ve hře Stableford na jamce získat bod, by neměli jamku dohrávat a míč 
by měli zvednout.  

 

BODOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 
Umístění v jednotlivých turnajových kolech ve všech soutěžích bude převedeno na body. Hráč/hráčka 
obdrží v každé soutěži kola body podle svého umístění v příslušné soutěži turnaje. Soutěžící, kteří byli 
v dané soutěži kola diskvalifikováni, vyloučeni, odstoupili, skrečovali apod., nebudou v daném kole 
soutěže hodnoceni. 
 



 

 
 

 
 

Ředitel RST Morava 2015 
Milan Bučík 
Soutěžní výbor RSTM 2015 
Členové: Milan Bučík, Jiří Svoboda, Ivo Doušek, Radek Kubák, Milan Babinský – správa výsledků 
(tconsult-brno@seznam.cz). 
Rozhodčí RSTM 2015 
Rozhodčího turnaje: určí pořadatel turnaje 
Hlavní rozhodčí RSTM: Petr Vávrů 
 

Za soutěžní výbor ředitel RST Morava 2015 
Milan Bučík 
 

25. 1. 2015 – rev.: A  


