
VŠEOBECNÉ PROPOZICE 
RAIFFEISENBANK CZECH GOLF AMATEUR TOUR 2017 

 
1. Status: ČGF pořádá Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour (RB CGAT) jako soutěž amatérských hráčů. 
 
2. Právo účasti: Startují amatérští hráči a hráčky registrovaní v klubech ČGF, popřípadě cizinci pozvaní ČGF. 
 
3. Podmínky: Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, platné Hard Card ČGF a Místních pravidel hřišť. 
 
4. Termíny turnajů: 21. - 23. 4. Mstětice 

12. - 14. 5. Kácov 
2. - 4. 6.  Ostravice 
4. - 6. 7.  Hluboká nad Vltavou 
8. - 10. 9.  Kaskáda - President Masters 

 
5. Kategorie: muži ženy 
    Limit HCP 7,9 9,9 
    Odpaliště bílá modrá (pokud Soutěžní výbor v propozicích turnaje na serveru ČGF neurčí jinak!) 
 
6. Způsob hry: 3x18 jamek, hra na rány bez vyrovnání, hraje se na úpravu hendikepu. 

Turnaje základní části: cut po druhém kole pro 42 hráčů a 21 hráček a všechny "ties". 
President Masters: bez cutu - viz samostatné propozice. 

 
7. Kapacita: Turnaje základní části: 99 hráčů + 51 hráček s nejlepšími hendikepy v okamžiku uzávěrky přihlášek;  

jako další pomocné kritérium bude případně použit přesný čas přihlášky. STK ČGF si vyhrazuje právo  
udělit maximálně pět divokých karet členům Tréninkového systému ČGF, popř. dalším hráčům (beze  
změny celkové kapacity turnaje!). President Masters: 40 hráčů + 20 hráček, kvalifikační kritéria - viz 
samostatné propozice. 

 
8. Start: Turnaje základní části: 1. a 2. kolo: start z jamek č. 1 a 10 systémem ráno/odpoledne, tj. celkem ve čtyřech 

skupinách po 36 nebo 39 hráčích, standardně od 7,30 do 9,30 hod. a od 12,20 do 14,20 hod. 3. kolo: start 
z jamky č. 1 podle aktuálního pořadí od nejhorších, standardně od 7,30 do 10,50 hod. Detailní časový plán 
bude vždy v příloze turnaje na serveru ČGF. President Masters: viz samostatné propozice. 

 
9. Vklad: 900 Kč; mládež do 18 let 600 Kč; proti vkladu je hráči poskytnuta hra a občerstvení na hřišti (ovoce a voda). 
 
10. 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 příslušné kategorie. O pořadí na dalších místech se rozhodne podle platných 
Podmínek soutěží ČGF (viz Hard Card ČGF). 

 
11. 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 taktéž body, ale řádově nižší než 
ti, kdo cutem prošli. V závěrečném turnaji President Masters se získané body násobí koeficientem 1,5.  
Do celkového hodnocení RB CGAT se počítá součet bodů za tři nejlepší umístění z turnajů základní části 
spolu s body získanými v President Masters. V případě rovnosti rozhodují následující kritéria: 1. lepší 
umístění v turnaji President Masters, 2. vyšší počet vítězství, 3. lepší součet dvou nejlepších bodových  
zisků ze základní části, 4. jeden nejlepší bodový zisk ze základní části 5. lepší případně škrtaný výsledek  
ze základní části. 

 
12.  Propozice: Pro všechny turnaje RB CGAT jsou včas vydávány podrobné propozice na serveru ČGF. 
 
13. Žebříčky: Všechny turnaje RB CGAT jsou započítávány do WAGR, Oficiálního amatérského žebříčku ČGF 

a Mládežnického žebříčku ČGF. 
 
 
v Praze dne 17. února 2017         Luboš Klikar 
            ředitel RB CGAT 2017 


