RP KLIMA ROPICE GOLF OPEN TOUR
2018
Propozice
1) Název tour a pořadatel:
RP KLIMA ROPICE GOLF OPEN TOUR 2018 je série 6 otevřených golfových
turnajů na hřišti Ropice Golf Resort, pořádaných Beskydskou golfovou a.s a
Beskydským golfovým klubem ve spolupráci s společností RP Klima Elektro
Tech s.r.o.
2) Termín a místo konání:
Všechny turnaje se hrají v Ropice Golf Resort .
Termíny : 6. 5. 2018, 3. 6. 2018, 15. 7. 2018, 12. 8. 2018, 2. 9. 2018 a 13. 10. 2018.
Změna termínu vyhrazena.
3) Výhry a ceny:
Ceny zajišťuje pořadatel ve spolupráci s partnerem.
4) Podmínky účasti:
RP KLIMA ROPICE GOLF OPEN TOUR 2018 je určena všem amatérským hráčům
s minimálním HCP 54. Turnaje se mohou zúčastnit i profesionální hráči, avšak bez
nároku na výhru a umístění.
5) Pravidla:
Jednotlivé turnaje se hrají podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště. Hraje se
1 x 18 jamek.
Kategorie a systém hry : Kategorie A - HCP do 12,0 : na rány s vyrovnáním, muži
z bílých a ženy z modrých odpališť.
Kategorie B - HCP od 12,1–24: stableford s vyrovnáním, muži z bílých a ženy z
Modrých odpališť.
Kategorie C - HCP od 24,1 - 54 : stableford s vyrovnáním proti max HCP 36, muži
ze žlutých a ženy z červených odpališť.
Hráč se po celou dobu účastní pouze jedné kategorie a to té ve které odehrál svůj
první turnaj této série.
6) Výhodnocení hráčů:
Na každém turnaji jsou oceněny nejlepší výkony prvních tří hráčů v každé
kategorií.
7) Celkové hodnocení série a Finále 13. 10. 2018
- do celkového vyhodnocení série a eklektiku se nepočítají soutěžní hráči s HCP
nižším než 4,5
- 3 nejlepší hráči se součtem 4 nejlepších výsledků vytvořených součtem 1/2 btto
+ netto – stablefordových bodů včetně bonusových bodů v každé kategorií

- nejlepší hráč v každé kategorii počítané systémem Eklektik na rány bez
vyrovnání. Počet započítávaných turnajů – 6.
Bonusové body:
1, Výsledek dosažený ve kinálovém kole se násobí koekicientem 1,5 (včetně
bonusových bodů)
2, Za umístění : 1.místo – 5 bodů ; 2.místo – 4 bodů ; 3.místo – 3 bodů ; 4. až
6.místo – 2 body ; 7. až 10.místo – 1 bod
8) Vyhlášení výsledků a předání cen:
Základní turnaje : Přibližně do 20 minut po odevzdání poslední score karty v
rámci kategorie.
Vítězové kinálového turnaje i vítězové celé série budou vyhodnoceni v rámci
ukončení kanálového turnaje 13. 10. 2018.
9) Přihlášky:
Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz. Uzávěrka přihlášek
je jeden den před konáním turnaje v 16:00 hod. Pro případné přihlášky a
odhlášky po uzávěrce přihlášek
kontaktujte recepci tel: 558 740 505 nebo 737 208 892.
POŽADAVKY NA SLOŽENÍ FLAJTU POSÍLEJTE NA E-MAIL :
pozadavkyropice@seznam.cz
10) Startovní listina:
Startovní listina bude uveřejněna den před konáním turnaje přibližně v 18:00
hod. Sestavení startovní listiny je plně v kompetenci soutěžního výboru. Změny v
již zveřejněné okiciální startovní listině má právo provádět pouze Soutěžní výbor
a to zejména z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže.
11) Poplatky:
Hráč v turnaji hradí hrací poplatek pro hru na hřišti (Fee) a startovné v den
turnaje. Cqlenové Beskydského golfového klubu hradí pouze startovné. Startovné
je v rámci turnajů 300 Kč.
Zahrnuje zpracování výsledků a zapsání na server CGF, oběd, ceny pro vítěze a
další náklady spojené s organizací turnaje.
12) Další technická ustanovení:
Použití E-CART pro dopravu hráčů je povoleno. Hráči musí dodržovat stanovený
časový limit. V případě diskvalikikace hráče z jakýchkoli oprávněných důvodů
nemá hráč nárok na vrácení hracího poplatku ani startovného.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případnou úpravu
technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.
Dojde-li v průběhu turnaje k situaci, která není řešena těmito Propozicemi,
postupuje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu Cqeské golfové federace a
místních pravidel pravidel hřiště.

13) Rdeditel soutěže:
Ing. Lech Kubik
14) Soutěžní výbor:
Kaminský Jiří, Tomanek Marian
15) Poznámka:
Organizátor si vyhrazuje právo na změny a případné úpravy těchto propozic v
zájmu zachování regulérnosti soutěže.
16) Kontakt na pořadatele:
Kaminský Jiří Tomanek Marian
Tel.: +420 603 171 573 Tel.: +420 73 370 417
E-mail: info@beskydgolf.cz E-mail: tomanekmarian@gmail.com

