
                                       MOTOL OPEN 2020 

- 1 - 
www.uskidsgolf.cz 

 
 

Série týdenních turnajů v průběhu celé golfové sezóny 2020.  
 

MOTOL OPEN 2020 
 

Popis   
Každý jednotlivý turnaj bude probíhat vždy od pondělí do neděle. Turnaj je hrán na 9 jamek 
s úpravou hendikepu. 
 
 
Kategorie 

 
 
 

 

 

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.  
 
Přihlášky 
Hráč pouze nahlásí na recepci GCP účast v tomto turnaji (jméno a členské číslo ČGF). Hráč 
musí mít pouze rezervovaný startovní čas. Hráč musí hrát ve skupině minimálně dvou hráčů. 
Ostatní hráči ve skupině nemusí hrát tento turnaj. Z této skupiny hráčů určí svého 
zapisovatele, který provede ověření výsledku na hrací kartě svým podpisem. Následně 
recepce zadá výsledek hráče na server ČGF. 
 
Výsledky 
Každý jednotlivý hráč může v průběhu týdne absolvovat neomezené množství hracích kol. 
Do turnaje se započítává pouze nejlépe zahrané kolo. V praxi to bude znamenat, že recepce 
zadá první kolo a v případě, že hráč některé další kolo zahraje s lepším výsledkem, bude mu 
do turnaje započítán právě tento výsledek. 
Poplatky :    Fee           dle platného ceníku GCP 
    Startovné  50,- 
    Členové TCM GCP   0,- 
 
Hodnocení 
Jednotlivé turnaje    1.-3. místo v kategorii 
Měsíční (4 po sobě hrané turnaje)  1.-3. místo v kategorii 
Roční      1.-3. místo v kategorii 
 
 
 

Kategorie Odpaliště muži  Odpaliště ženy Hendikep Hrací systém 

Sportovní 
Bílá Modrá 0-9,9 Stableford 
Žlutá Červená 10-18 Stableford 

Rekreační Žlutá Červená 18,1-54 Stableford 
Dětská  do 12 let Červená Orange 0-54 Stableford 
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Sestavení žebříčku 
Měsíční   Součet stablefordových bodů ze 3 nejlépe odehraných kol 
Roční:    Součet stablefordových bodů z 12 nejlépe odehraných kol  
 
Ceny 
Jednotlivé turnaje  1.místo   voucher na vybraných hřištích v ČR 
    2.místo   voucher na hru v GCP 

3.místo   voucher na odběr občerstvení v klubové restauraci  
    v hodnotě 300,- Kč 

  
Měsíční   1.místo   2 x voucher na vybraných hřištích v ČR 
    2.místo   2 x voucher na hru v GCP 
    3.místo   voucher na odběr občerstvení v klubové restauraci  

   v hodnotě 500,- Kč 
 
Roční    1.místo   roční hrací fee v GCP 
    2.místo   voucher na nákup golfového zboží v hodnotě 4000,-Kč 
    3.místo   voucher na odběr občerstvení v klubové restauraci  

   v hodnotě 3000,- Kč 
 
 
 

Karel Kučera 
Gen.manažer GCP 


