
IXXX Czech International Senior Amateur Champions
Golf Resort Karlovy Vary, 

 Karlovy Vary 

 August 10, 2021 

Cut for the final round will be applied according to the results after two rounds as follows:

Do finálového kola postoupí následující počet hráčů podle pořadí po dvou kolech:

 Seniors (50+) 

 Master Seniors (65+)

 Lady Seniors (50+) 

 Master Lady Seniors (65+)

PLAY-

Eventual sudden-death play-off for championship titles in individual categories will 

be played over the following holes: 

 Ladies and Master Ladies

 Seniors and Master Seniors

Případná rozehrávka typu "náhlá smrt" o vítězství v jednotlivých kategoriích se 

bude hrát na následujících jamkách:

 Seniorky a Master Seniorky

 Senioři a Master Senioři –

 
 

ch International Senior Amateur Champions
Golf Resort Karlovy Vary, August 10 – 12, 2021 

 

 

CUT 
Cut for the final round will be applied according to the results after two rounds as follows:

Do finálového kola postoupí následující počet hráčů podle pořadí po dvou kolech:

57 + ties / stejné výsledky

Master Seniors (65+) 15 + ties / stejné výsledky

 15 + ties / stejné výsledky

Master Lady Seniors (65+)   6 + ties / stejné výsledky

 

-OFF / ROZEHRÁVKA

off for championship titles in individual categories will 

be played over the following holes:  

Ladies and Master Ladies – as in standard round starting from the 1st hole.

Seniors and Master Seniors – holes No. 1 and 18, repeatedl

Případná rozehrávka typu "náhlá smrt" o vítězství v jednotlivých kategoriích se 

bude hrát na následujících jamkách: 

Seniorky a Master Seniorky – jako v běžném kole počínaje jamkou č. 1

– jamky č. 1 a 18, opakovaně 

 

ch International Senior Amateur Championship 2021 

 Dalibor Procházka

 Chief Referee 

Cut for the final round will be applied according to the results after two rounds as follows: 

Do finálového kola postoupí následující počet hráčů podle pořadí po dvou kolech: 

stejné výsledky 

stejné výsledky 

stejné výsledky 

stejné výsledky 

/ ROZEHRÁVKA 

off for championship titles in individual categories will 

as in standard round starting from the 1st hole. 

holes No. 1 and 18, repeatedly 

Případná rozehrávka typu "náhlá smrt" o vítězství v jednotlivých kategoriích se 

jako v běžném kole počínaje jamkou č. 1 


