ATT GOLD OPEN GOLF TOUR 2018
SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO TURECKA OD SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL
TURKISH OPEN – LISTOPAD 2017
Do turnajů se mohou přihlásit hráči, kteří dovrší v kalendářním roce 2018 věk 20 let a mají platný
golfový hcp. Hraje se podle platných pravidel ČGF a místních pravidel příslušných klubů.
Turnaje se odehrávají na předem určených mistrovských golfových hřištích .
Kategorie : Společná Stabl. Netto:
0 -16 + 16,1-26 + 26,1-36 + 37-54
Kategorie: Stabl. Brutto Muži + Ženy
0 – 54
Odpaliště :
Muži: žlutá, Ženy: červená
1.) Vyhodnocení na jednotlivých samostatných turnajích:
Na každém turnaji jednotlivě budou dle výsledkové listiny vyhlášeni vítězové v kategoriích na stabl.
Netto a vítězové na Brutto stabl.body – muž a žena a dále vítězové vložených soutěží
2.) Vyhodnocení v celkovém hodnocení o zájezd do Turecka :
Do celkového hodnocení se budou dohromady započítávat stablefordové body, jak Netto tak i Brutto.
Dále se k těmto celkovým počtům bude připočítávat hodnocení za umístění v kategorii Netto, které je
hodnoceno od 50 do 10 bodů, hodnotí se od prvního do pátého místa v kategorii. Tyto body za
umístění v pořadí v jednotlivých kategoriích ale získávají pouze hráči s hcp 36 a nižším, a to
v případě, že v kategorii startuje minimálně 5 hráčů. Hráči s klubovým hcp 37 – 54 tyto body za
umístění nezískávají, ostatní uhrané body se jim však do celkové soutěže započítávají.
V rámci Tour jsou vyhlášeny dva turnaje :
Karlovy Vary 17.6.. + Konopiště 10.8. jako „Lucky Double“ kdy hráč získává
v těchto dvou samostatných turnajích za své umístění v kategoriích Netto dvojnásobný počet
stableford Netto bodů, které v tomto turnaji uhraje. Body za umístění a Brutto body se nezdvojují.
Vítězem a vítězkou Tour se stává hráč a hráčka s nejvyšším součtem bodů ve všech výše
uvedených kategoriích (stablef.body za netto do desátého místa, brutto stabl.body do desátého místa,
body za umístění do pátého místa v Netto kategoriích.)
Hodnotí se 4 nejlepší uhrané výsledky v naší tour vypsaných v turnajovém kalendáři 2018
Pokud bude mít hráč odehráno méně turnajů, nebude do celkového hodnocení zařazen, podmínkou je
odehraných minimálně 5 turnajů v tour.
Do průběžného hodnocení budou hráči zapisováni ze všech kategorií dohromady.
Pokud nastane situace, že při součtu bodů budou mít hráči stejný počet bodů,
bude rozhodovat vyšší počet brutto bodů v uhraných turnajích.
Vítězové, muž a žena získávají každý voucher na týdenní zájezd do Turecka od CK Snail Travel
International koncem října 2018.
Za pořadatele ATT GOLD OPEN GOLF TOUR 2017

Marcela Chrpová – ředitel turnaje

