
 
 

President Trophy 2016 
Golf Club Stará Boleslav, sobota 22. října 2016 

 

Česká golfová federace  
Pořádá turnaj o nejlepšího golfistu mezi prezidenty českých golfových klubů 

 
 
Všeobecná ustanovení:  
Datum a místo: Sobota 22. října 2016, Golf Club Stará Boleslav  
Podmínky účasti:       Soutěže se mohou zúčastnit prezidenti golfových klubů sdružených v ČGF. Právo 
 startu má osoba, která v den soutěže vykonává funkci prezidenta, popř. předsedy  
 golfového klubu, člena ČGF. Zastoupení není možné. Tato soutěž je určena  
 výhradně pro funkcionáře s nejvyšším postavením v golfovém klubu. 
Přihlášky: Na serveru ČGF do 17,00 hod. v pátek 21. října 2016. 
Kategorie: Společná pro všechny přihlášené, soutěže se mohou zúčastnit jen hráči s HCP do 36. 
Start: Postupný z jamky č. 1, začátek v 9,00 hodin.  
Obhájci titulů: President Trophy 2015, GC Sokolov: brutto - Pavel Švehla (Golf Club Black Bridge),  

netto - Ladislav Šulda (Golf Club Sokolov) 
 
Technická ustanovení: 

1. Hraje se 1x18 jamek na rány.  
2. Soutěž bude hodnocena v kategorii brutto i netto. Pokud vítěz kategorie brutto vyhraje  

i soutěž netto, tuto cenu nedostane. Cenu obdrží další hráč v pořadí netto.   
3. Hraje se podle Pravidel golfu, Řádů ČGF, Hard Card ČGF 2016 a podle místních pravidel hřiště 

Stará Boleslav.   
4. V kategorii netto bude hráčům odečten jejich hrací hendikep v plné výši.   
5. V případě rovnosti výsledků rozhodne o vítězi v kategorii brutto (hlavní cena President Trophy) 

rozehrávka systémem „Sudden death“ na jamkách předem určených soutěžním výborem. 
Další pořadí bude sestaveno v souladu s Řády ČGF.   

6. O vítězi kategorie netto v případě rovnosti výsledků rozhoduje nejdříve nižší HCP, dále nižší 
netto součet na posledních 9, 6,3 jamkách, příp. lepší poslední jamka netto.  

7. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn, aby byla zachována regulérnost soutěže.  
 
Ceny:  

1. Hlavní cena President Trophy 2016 bude vyhlášena v kategorii brutto. Vítěz bude mít právo užívat 
až do příštího turnaje titul „Nejlepší golfista mezi prezidenty českých golfových klubů“.   

2. Současně bude vyhlášen prezident s momentálně nejlepší výkonností vzhledem ke svému HCP,  
tj. vítěz netto, a obdrží věcnou cenu.  

 
Ředitel a hlavní  
rozhodčí  turnaje: Luboš Klikar, sportovní ředitel ČGF 
 
 
v Praze dne 13. září září 2016 
 

ing. Zdeněk Kodejš v.r. 
prezident České golfové federace 


