V letošním roce pořádáme opětovně sérii turnajů pod názvem
MOTOL GOLF TOUR 2022
V rámci této série se odehraje 11 turnajů a dvoukolové masters. Do celkového pořadí budou
hráči hodnoceni pomocí "prize money" (podle vzoru PGA Tour), z kterého vznikne tzv.
"money list" .
UPOZORNĚNÍ - jedná se o fiktivní prize money, které nebudou vypláceny!
Závazné propozice
Kategorie

Kategorie

Odpaliště muži Odpaliště ženy

Hendikep

Hrací
systém

Bílá

Modrá

+9 – 9,9

Stableford

Žlutá

Červená

10 - 18

Stableford

Rekreační

Žlutá

Červená

18,1 -36

Stableford

Začátečnická

žlutá

Červená

37 -54

Stableford

Dle kategorií

Dle kategorií

+9-54

Na rány

Mistrovská

Brutto

Podmínky soutěže
Pravidla: Hra se řídí Pravidly golfu podle R&A GC of St. Andrews, soutěžním řádem ČGF, místními
pravidly hřiště.
Elektronická zařízení: Mobilní telefony, sluchátka, pagery a nesmějí být používány během hry. Měřiče
vzdálenosti jsou povoleny. Měřič vzdálenosti může být vybaven pouze měřením vzdálenosti.
Porušení pravidla: diskvalifikace.
Přihlašování: Na serveru ČGF, nebo v recepci GC Praha.
Poplatky :

člen 0,nečlen 1000,klubová registrace GCP hrací 800,300,-

Fee
Startovné

Členové ČGK v limitu platí pouze startovné (v OPS si hráči ČGK rezervují čas od 20:00 hod.). Ceny
jsou konečné a nelze uplatnit vouchery a jiné slevy.
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Soutěže hrané v rámci celé tour
Celkové pořadí
Do žebříčku jsou hráči započítány všechny prize money z odehraných turnajů. Žebříček je pak
sestaven společný pro všechny kategorie. Při rovnosti v celkovém pořadí rozhoduje více bodů
získaných ve finálovém turnaji. V soutěži Eklektik při rovnosti ran rozhoduje menší počet ran v pořadí
na posledních 9,6,3 a 1 jamce.
Money list:

Umístění

Mistrovská

Rekreační

Začátečnická

1.

10.000

8.000

6.000

2.

8.000

7.000

5.000

3.

7.000

6.000

4.000

4.

6.000

5.000

3.000

5.

5.000

4.000

2.000

6.

4.000

3.000

1.000

V případě, že se dané kategorie účastní méně hráčů než 6 hráčů, body jsou přidělovány od 6.místa
(př. V kategorii se účastní pouze 4 hráči – 4.místo získá body za 6.místo, 1.místo získá body za
3.místo)
Pro Masters jsou prize money stanoveny v dvojnásobné výši.
Postupový klíč pro Masters
Do dvoukolového Masters postupuje 32 prvních hráčů celkového pořadí nezávisle na HCP
kategoriích.
několikakolový turnaj, jehož výsledkem je jedna výsledná skórkarta
s nejlepšími výsledky na jednotlivých jamkách.

EKLEKTIK

-

Jak to bude fungovat:
Účastník turnaje MOTOL GOLF Tour 2022 zahraje x počet turnajů
Po každém turnaji se započítá hráči nejlepší výsledek na jednotlivých jamkách
Nejnižší skóre na každé jamce z odehraných turnajů je zaznamenáno pro
EKLEKTIK

Ceny pro každý jednotlivý turnaj :
1.-3. místo ve všech kategoriích

upomínkové ceny

Ceny dle konečného pořadí v žebříčku:
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

Roční fee v GC Praha
Věcné ceny
Věcné ceny
3 ks voucherů na hru v GC Praha
2 ks voucherů na hru v GC Praha
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Ceny dle konečného pořadí v žebříčku EKLEKTIK:
1.místo
2.místo
3.místo

Roční fee v GC Praha
věcné ceny
věcné ceny

Karel Kučera
Manažer GC Praha
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