Mistrovství Loreta Golf Clubu Pyšely
ve hře na rány 2013
Hraje se současně jako kvalifikace pro Mistrovství Loreta Golf Clubu Pyšely ve hře na jamky
2013. Play Off část mistrovství na jamky se bude hrát mezi 2. 9. 2013 a 13. 10. 2013. Muži na
místech 1. – 32. a ženy na místech 1. 16. budou nasazeny do „pavouka“ play off Mistrovství
na jamky.
Hraje se podle platných golfových pravidel, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel LGCPY a
těchto propozic:
Termín:
Přihlášky:
Kategorie (odpaliště):

1. 9. 2013 od 8:00
server ČGF, do 29. 8. 2013, 19:00
MUŽI
(bílá odpaliště)
ŽENY
(modrá odpaliště)
Maximální počet přijatých MUŽI
100
hráčů:
ŽENY
40
Dle HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek.
V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita turnaje,
bude startovní listina sestavena z hráčů podle aktuálního HCP
od nejnižšího.
Maximální HCP
MUŽI
36
přihlášených hráčů:
ŽENY
36
Startovné:

Předepsané kolo:

Kategorie

Hra na úpravu HCP:
Výsledky:

Členové Premium: 350Kč
Členové Swing: 1 300Kč fee + 350Kč startovné
Startovné zahrnuje: svačinu do bagu, oběd po hře
Pyšely 2013, viz server CGF
http://www.cgf.cz/CourseDetail.aspx?IDCourse=373027116
MUŽI
ŽENY
Obě kategorie hrají jedno kolo na rány bez vyrovnání
ano
Na rány bez vyrovnání. Hráč / hráčka s nejnižším výsledkem
získá titul Mistr / Mistryně LGCPY na rány pro rok 2013.

Určení pořadí při rovnosti
výsledků:

V případě rovnosti výsledku na 1. místě bude rozhodováno o
pořadí rozehrávkou od jamky č. 1. až do rozhodnutí.
Rozehrávka začne do 20 min po skončení příslušné kategorie.
Pokud nebude hráč přítomen na rozehrávku, automaticky
bude zařazen na druhé místo.
V případě rovnosti výsledku na 2. až 32. místě bude
rozhodováno o pořadí dle těchto kriterií:
1. Výsledek na jamkách 10. – 18.
2. Výsledek na jamkách 14. – 18.
3. Výsledek na jamkách 14., 6. a 12.
4. Losem

Zaměření polohy jamek:

V případě rovnosti výsledku na místě 33. a výše bude pořadí
dělené.
Během kola je povoleno měření přístroji sloužícími výhradně
k měření vzdálenosti neporušujícími Pravidlo 14.3.
Při registraci na recepci si hráč spolu se svojí skore kartou
může vyzvednout Pin pozice.

Startovní listina / flighty:

Předepsaný časový plán:

Úhrada nákladů:
Ceny:
Tempo hry:

Na odpalištích jamek par 3 a na fairwajích jamek ostatních
bude na vybraných místech vyznačena vzdálenost k přední
straně greenu. Toto značení je nad rámec běžných
vzdálenostních značek 100m, 150m a 2000m, které zůstávají
v platnosti.
Bude zveřejněna nejpozději v sobotu 31.8.2013 ve 12:00 na
serveru CGF.
Startuje se ve flightech po čtyřech hráčích z jamky č.1.
Při sestavování flightů se bude postupovat dle pořadí
aktuálních HCP, od nejnižšího po nejvyšší.
Pro tento turnaj se nepřijímají požadavky na sestavení
flightů.
Neděle 1. 9. 2013 od 8:00, start z jamky č.1.
Prvních 6 flightů kategorie muži, potom první 3 flighty
kategorie ženy a pak další flighty kategorie muži a následně
ženy.
Účastníci si hradí výdaje spojené se účastí sami.
Poháry a ceny pro první místo v každé kategorii
V případě nepřípustného zdržování tempa hry (posouzení je
plně v kompetenci rozhodčího a/nebo maršálů) bude
postupováno dle těchto pravidel:
První porušení – 1 trestná rána
Druhé porušení – 2 trestné rány
Další následná porušení – diskvalifikace
Nepřípustným zdržováním může např. být nezahrání

Přerušení hry z důvodu
nebezpečné situace/
Evakuační plán:

Postupující do Play Off
Mistrovství LGCPY na
jamky

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Soutěžní výbor

provizorního míče v situaci, kdy není jasné, zda míč bude
nalezen v limitu nebo kdy není naprosto zřejmé, že míč leží
v Hřišti.
V případě nebezpečné situace (např. bouřka) bude hra
přerušena opakovaným dlouhým houkáním sirény.
Hráči musí okamžitě přerušit hru, označit polohu svých míčů
a přesunout se do klubovny. Při přesunu by se neměli
pohybovat (pokud je to možné) po otevřených a vyvýšených
místech.
Porušení ustanovení o přerušení hry bude trestáno
diskvalifikací.
MUŽI, kteří se umístili v mistrovství na rány na pořadí 1. – 32.
ŽENY, které se umístili v mistrovství na rány na pořadí 1. – 16.
Postupující hráči musí v recepci klubu zanechat své kontaktní
údaje (mobilní číslo a e-mailovou adresu).
Jiří Novosad
Tomáš Hlinka
Martin Křížek
Jiří Novosad
Tomáš Hlinka
Bohuslav Shejbal

