
GCHK TOUR 2018 – Propozice a kalendář 
Jedná se o sérii 10 turnajů na různých hřištích v okolí HK převážně pro členy GCHK. Zahrnuje jak 
tradiční turnaje (Královéhradecký a Zámecká Tour) tak turnaje nové. Celá tour bude průběžně 
hodnocena a publikována na webu GCHK. Do celkového hodnocení bude započítáno 6 nejlepších 
výsledků v průběhu sezóny. Průběžné výsledky budou i v příloze turnaje. 

Kategorie 
A. Společná (muži i ženy) HCP 0 až 18.Hraje se na Stablefordové body brutto 
B. Společná (muži i ženy) HCP 18,1 až 36. Hraje se na Stablefordové body netto (hra s HCP) 
C. Společná (muži i ženy) HCP 37 až 54. Hraje se na Stablefordové body netto (hra s HCP) 

Start 
postupný od 9 hod na příslušném hřišti, postupně od kategorie A 

Vítězství v turnaji :  
Kategorie A , nejvyžší  počet Stablefordových bodů brutto 
Kategorie B,  nejvyšší počet Stablefordových bodů netto  
Kategorie C,  nejvyšší počet Stablefordových bodů netto 
Vyhlášení vítězů bude po jednotlivých kategoriích, ihned po dohrání každé kategorie 

Přihlašování a registrace 
Přihlašování přes server ČGF www.cgf.cz  
Uzávěrka přihlášek 2 dny před turnajem do 20 hod (pokud není uvedeno jinak) 
Turnaje jsou otevřené i pro hráče z jiných klubů 
Minimální počet přihlášených 12 hráčů 

Poplatky a stravování 
Vklad do turnaje je fee na příslušném hřišti tj od 300 do 500 Kč, ( mládež sleva). 
Startovné 200 Kč, členové  GCHK startovné neplatí mimo hřiště Lázně Bohdaneč. 
Stravování si každý účastník bude zajišťovat sám. Na startu voda a sušenka. 

Ceny v turnaji 
V každém turnaji budou vyhlášeni první 3 hráči v každé kategorii, tedy celkem 9 cen 
Ceny budou věcné dle motta turnaje, s pohárem pro vítěze každé kategorie 

Vyhodnocení celé GCHK  TOUR 2018 
Pro hodnocení bude započítáno 6 nejlepších výsledků z 10 turnajů.  
Pořadí celkového žebříčku bude dáno součtem Stablefordových bodů z turnajů. 
Celkovým vítězem celé tour v každé kategorii bude hráč s nejvyšším počtem bodů. 
Vyhlášení bude provedeno na posledním turnaji 

Ceny  celé GCHK  TOUR 2018 
V každé kategorii získají ceny hráči na prvních 3 místech – Vouchery na 18j hřišti 
Podle účasti získají cenu i nejlepší žena a nejlepší senior 
Termíny turnajů GCHK TOUR      Fee 
21.4.2018 sobota 1.turnaj – Trubičkový  Myštěves  500 Kč (400 Kč) 
29.4.2018 neděle 2.turnaj – Sýrový   Lázně Bohdaneč 600 Kč (300 Kč) 
5.5.2018 sobota 3.turnaj - Old England,KH turnaj Hrádek   500 Kč (300 Kč) 
12.5.2018 sobota  4.turnaj – Zámecký   Myštěves  500 Kč (400 Kč) 
2.6.2018 sobota 5.turnaj – Perníkový   Lázně Bohdaneč 600 Kč (300 Kč) 
24.6.2018 neděle 6.turnaj – Lázeňský    Lázně Bohdaneč 600 Kč (300 Kč) 
21.7.2018 sobota 7.turnaj – Salámový   Lázně Bohdaneč 600 Kč (300 Kč) 
5.8.2018 neděle 8.turnaj – Pomazánkový  Svobodné Hamry 450 Kč 
18.8.2018 sobota 9.turnaj – Klobásový   Na Vrších  300 Kč 
9.9.2018 neděle  10.turnaj – Pivní (+ celkové)  Lázně Bohdaneč 600 Kč (300 Kč) 
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