Závazné propozice
DĚTSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2021
Věkové kategorie

Odpaliště

Hendikep

Počet jamek

Zelená

0 - 54

9

Chlapci a dívky 9 - 10 let

Zlatá

0 - 54

9

Chlapci a dívky 11 - 12 let

Červená

0 - 54

9

Chlapci a dívky 13-18 let

Žlutá/červená

0 - 54

9

Chipping

BEZ

Kategorie
Chlapci a dívky do 8 let

Miniturnaj děti do 12 let
Podmínky soutěže

Pravidla - Hra se řídí Pravidly golfu podle R&A GC of St. Andrews, soutěžním řádem ČGF, místními
pravidly GCP.
Hendikep - Pro účast v turnajích není podmínkou hendikep. Hra na úpravu hendikepu v jednotlivých
kategoriích je vypsáno u každého jednotlivého turnaje.
Elektronická zařízení - Mobilní telefony, sluchátka, pagery a elektronické měřiče vzdálenosti nesmějí
být používány během hry. Porušení pravidla: diskvalifikace.
Pravidlo slušného chování - Porušení pravidel chování zahrnuje: vulgární řeč, házení holí, podvádění,
nezdvořilost k dobrovolníkům nebo pořadatelům, ničení golfového hřiště nebo příslušenství,
odhazování odpadků nebo jakékoliv jiné nevhodné chování hráčů nebo nosičů.
První porušení: dvě trestné rány; druhé porušení: diskvalifikace. Opakované prohřešky mohou
vést k vyřazení i z budoucích soutěží.
Výsledek - Každý jednotlivý turnaj ve všech kategoriích je hrán na rány bez vyrovnání hendikepu.
Vítězem každého jednotlivého turnaje v jednotlivých kategoriích je hráč/hráčka s nejnižším počtem
ran.
Počet úderů na jamce - Hráč/hráčka nesmí hrát více než 10 úderů na jamce. Jakmile zahraje 10. úder,
musí hráč/hráčka zvednout míč a dojít se svou skupinou jamku.
Určení pořadí v turnaji - Při nerozhodném výsledku na prvním místě v kategorii, rozhodne
o vítězi
rozehrávka („sudden-death“) od první jamky do rozhodnutí, která začne bezprostředně po ukončení
hry v dané kategorii. Při stejném výsledku na ostatních místech rozhoduje:
-

ve finálovém turnaji lépe zahrané poslední kolo
lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, a 1, jamce
nerozhodne-li žádné z kritérií, následuje los

Určení pořadí v žebříčku – Při dosažení stejného počtu bodů hráčů v žebříčku je pořadí určeno vyšším
počtem dosažených bodů posledního zahraného turnaje hráče.
Diskvalifikace - Kategorie hrané ze zelených a zlatých odpališť nikdo nebude diskvalifikován pro
porušení Pravidel golfu. Místo toho bude zaznamenáno maximální skóre (deset) na každé jamce, na
které by porušení pravidla normálně vedlo k diskvalifikaci. V situaci, kdy je kolo nebo jamka kompletní,
skóre deset bude zaznamenáno na poslední hrané jamce nebo na jamce, kde k porušení pravidla
došlo. Pokud hráč zmešká startovní čas, bude mu zaznamenáno skóre deset na první jamce a na
každé
další
jamce,
kterou
neodehraje
se
svoji
skupinou.
Startovní čas - Hráč je povinen dostavit se na odpaliště minimálně deset minut před určeným časem
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startu. Při zpoždění obdrží dvě trestné rány na první jamce. Pokud se opozdí o více než pět minut,
bude mu započítáno deset úderů na první jamce a na každé další, kterou zmešká. Nelze se připojit ke
hře na rozehrané jamce. Opozdilý hráč začne hrát až na dalším odpališti.
Tempo hry - Nosiči nesmí hráče přehnaně koučovat. Povinností nosiče je pomáhat hráči s přípravou
na úder v přiměřeném časovém intervalu. Hráč by měl odehrát bez zbytečného prodlení. Přiměřený
čas k odehrání úderu je 45 sekund. Pokud hráč/hráčka spotřebuje více času než 45 sekund k
odehrání míče, může být penalizován. První porušení: varování; každé další porušení: dvě trestné
rány. Tresty budou ponechány na úvaze ředitele turnaje nebo rozhodčích. Pravidlo o 45 sekundách je
stanoveno pro prevenci přehnaného koučování a pomalé hry. Pro každé kolo je stanoven časový
limit. Rozhodčí kontrolují dodržování časového limitu. Pokud je skupina hráčů v jednom startovním
čase v časové ztrátě vlastní chybou více jak o 5 minut, obdrží na jamce, kde bylo toto porušení
pravidel poprvé zjištěno, napomenutí. V případě, že do dvou následujících jamek nedožene svou
ztrátu proti časovému limitu budou penalizováni všichni hráči ve skupině dvěmi trestnými ranami.
Každý hráč si na jamce , které byl za toto porušení pravidel penalizován připíše dvě trestné rány k
výsledku na této jamce. V případě, že hráč zapisuje score 10 tyto dvě trestné rány si též počítá
(zapisuje 12).
Porušení časového limitu se rozumí zpoždění více jak 5 min. Kontrolním stanovištěm je též poslední
hraná jamka hráče.
Nosič (caddy) - Hráči hrající v kategoriích do 10 let musí mít caddyho po celou dobu hry Hráč může
mít caddyho z řad jeho doprovodu. Nosič (caddy) je ten, kdo během hry nosí hráčovy hole nebo se o
ně stará a i jiným způsobem hráči pomáhá v souladu s Pravidly. Hráč může mít pouze jednoho nosiče
v daném čase. Hráč může nosiče vyměnit nebo odmítnout kdykoliv během hry. Nosiči nesmí hráče
přehnaně koučovat. Povinností nosiče je pomáhat hráči s přípravou na úder v přiměřeném časovém
intervalu.
Caddy nesmí hráče směrovat v okamžiku, kdy se hráč připravuje na ránu, popř. zaujal postoj za
míčem. Caddy musí stát vždy čelem k hráči, popř. tak, aby hráči nestál v zorném poli. Za každé
porušení tohoto pravidla 2 trestné rány.
Přehnané koučování – Pokud hráčův caddy poruší toto ustanovení bude hráč při prvním napomenutí
penalizován dvěmi trestnými ranami, které budou připočteny na jamce kde k porušení došlo, a to i
v případě, že hráč zahraje na této jamce max.povolený počet ran 10. V tomto případě může být score
hráče na jamce 12. Při druhém napomenutí bude hráč diskvalifikován. Caddy nesmí zejména:
-

negativně ovlivňovat hráče během hry, zejména pak slovy kam to
hraješ, nehraj tam, co to děláš, já ti to říkal, kam to stojíš atd.

-

nesmí nabádat hráče k nesportovnímu chování

-

řešit, či jakkoliv komentovat porušení pravidel spoluhráče, toto je pouze
v pravomoci samotných hráčů nebo rozhodčích

-

může však upozornit na situaci při níž by mohlo dojít k porušení
pravidel.

V případě, že spoluhráč, nebo jeho caddy zaznamená porušení pravidel přehnaného koučování
caddyho hráče ve stejné skupině, je povinen uplatnit penalizaci dle tohoto bodu. Pokud takto neučiní
je penalizován stejným způsobem jako caddy hráče, který toto pravidlo porušil.
Přihlášky do turnajů - Přihlášení do jednotlivých turnajů základní části lze provádět přes internetové
stránky ČGF nebo přímo na recepci GCP.
Startovné (fee+oběd)
Startovné

Turnaj
Člen GCP

500,-

Nečlen GCP

600,-

Členové TCM GCP

300,-

Miniturnaj
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Hodnocení - V každém turnaji hráč získá počet bodů dle jeho umístění na 1.-7. místě (viz tabulka)
Vítězem každého jednotlivého turnaje v jednotlivých kategoriích je hráč/hráčka s nejnižším počtem
ran.
Do žebříčku budou započítány též výsledky turnajů U.S.Kids Golf Tour – Praha Motol

Ceny

Pořadí

1

2

3

4

5

6

7

Body

25

20

15

12

10

8

6

1.-3. místo medaile
Ceny budou předány po odehrání každého turnaje.
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