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P R O P O Z I C E  

 
CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 je sérií čtyř turnajů. 
Golfový turnaj Modrého hrocha na hřišti Kořenec Golf & Ski Resort  je uzavřeným turnajem jednotlivců, 

pořádaný Nadačním fondem Modrý hroch. Turnaj se hraje na 18 jamek systémem stableford s cannon 

startem. Muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť. Podmínkou účasti je potvrzené zapsání hráče do 
startovní listiny a platná HCP. 

 
Vypsány jsou 3 kategorie: A (HCP 0 – 18), B (HCP 18,1 – 36) a C (HCP 36,1 – 54) a v každé z nich budou 

oceněni tři nejlepší hráči podle počtu dosažených stableford bodů (stableford netto). Dále bude oceněn 
nejlepší nejlepší ženský výkon, nearest to pin a longest drive pro muže a ženy. Ceny jsou věcné. Turnaj se 

hraje podle golfových pravidel, místních pravidel a v případě rovnosti bodů se o pořadí rozhoduje podle 

Soutěžního řádu ČGF. 
Výsledky všech čtyř turnajů se sčítají do celkového žebříčku a na posledním turnaji bude vyhlášen i vítěz celé 

tour (podmínkou je účast na všech 4 turnajích). 
 

1. registrace v klubovně nejpozději 30 minut před startem! Zmeškané starty budou řešeny dle 

Pravidel golfu a technických možností. 
2. dbejte prosím pokynů startéra, marshalla a rozhodčích, zejména v otázce rychlosti hry 

3. počítejte s možným televizním natáčením a fotografováním 
4. oběd a nealko nápoje po turnaji budou zajištěny ve vyhrazených prostorách klubu; individuální 

objednávky v restauraci je nutno také individuálně hradit 

5. tréninkové míče (žetony) před hrou zdarma 
6. dbejte na označení míčů do hry a jejich dostatečný počet 

7. dbejte na korektnost a etiku 
8. kromě hlavní soutěže budou oceněny i individuální výkony a vložené soutěže, nezmeškejte prosím 

slavnostní vyhlášení a oceňování vítězů – cca mezi 16. a  18. hodinou 

Časový průběh turnaje: 

   8:00 - 9:00  Snídaně, akreditace hráčů 

   9:00 - 9:30  Trénink na driving range  

   9:30    Slavnostní zahájení turnaje 
 10:00    Cannon start 

 10:30    Výuka golfu pro nehrající  
 12:00    Občerstvení pro nehrající 

 13:00    Golfová akademie pro nehrající 
 16:00     Raut, ochutnávka vína 

 16:30    Tombola 

 17:00    Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje 


