
VŠEOBECNÉ PROPOZICE 
VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA - GOLFOVÁ TOUR DOSPĚLÉ MLÁDEŽE 2014

 (VŠ liga - GTDM)   
 

 
1. Status:  ČGF pořádá ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu, prostřednictvím 

regionálních STK, Vysokoškolskou ligu - Golfovou Tour Dospělé Mládeže (VŠ liga - GTDM), 
amatérských hráčů a hráček ve věku od 19 do 26 let. 

 
2. Soutěžní výbor: ředitel GTDM Jiří Korda 
 ředitel VŠ ligy Jana Giacintova  
 Jmenování Soutěžního výboru jednotlivých turnajů je v gesci příslušné regionální STK. 
 
3. Právo účasti:  hráči registrovaní v ČGF, případně zahraniční hráči 
 
4. Podmínky:  Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních 

pravidel ČGF (Hard Card) a Místních pravidel hřišť. 
 
5. Termíny:  3.5. Lázně Bohdaneč 1.7. Ropice 9.8. Nová Amerika  
  18.5. Myštěves 15.7. Austerlitz 11.8. Mstětice 
  8.6. Liberec - Machnín 23.7. Čeladná 25.8. Mladá Boleslav 
  15.6. Hluboká 28.7. Zbraslav 31.8. Darovanský dvůr 
 
6. Kategorie:  společná muži a ženy 19 až 26 let (ročník narození 1988 - 1995) 
 
7. Limit HCP:  26,4 
 
8. Způsob hry:  Hra na rány bez vyrovnání na 1x 18 jamek. Hraje se na úpravu hendikepu. 
 
9. Odpaliště:  výběr odpališť určí propozice jednotlivých turnajů na serveru ČGF 
 
10. Kapacita:  bude uvedena v propozicích jednotlivých turnajů na serveru ČGF 
 
11. Vklad:  500,- Kč; proti vkladu je hráči poskytnuta hra a občerstvení na hřiště 
 
12. Vítězství: Vítězem turnaje 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, a to ihned po dohrání. 
O pořadí na dalších místech se rozhodne podle platného Hracího řádu ČGF. 

 Celkový žebříček VŠ ligy - GTDM bude sestavován na stejném principu, jako Mládežnický 
žebříček ČGF (bodově přepočítaná odchylka), přičemž celkovým vítězem VŠ ligy - GTDM se 
stane hráč a hráčka s nejvyšším součtem 5 nejlepších získaných bodů. 
V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o lepším umístění postupně: 
a) větší počet vítězství; b) součet 4, 3, 2, 1 nejlepších výsledků 

 
13. Vyhodnocení: první tři hráči v jednotlivých turnajích 
 nejlepší hráč a hráčka tour - vyhlášení se uskuteční v rámci posledního turnaje 
 Zároveň nejlepší hráč a hráčka v konečném hodnocení VŠ ligy - GTDM získá právo startu 

na všech základních tříkolových turnajích Czech Golf Amateur Tour 2015. 
 
14. Ceny: věcné 
  
15. Propozice:  Pro jednotlivé turnaje VŠ ligy - GTDM jsou vydávány propozice na serveru ČGF. Jejich 

vypsání je v gesci příslušné regionální STK. 
 

Jiří Korda 
ředitel GTDM 


