VŠEOBECNÉ PROPOZICE
Kategorie hlavní - žebříčkové
7-8 let (bez úpravy HCP)
chlapci /dívky
9 jamek
9-10 let (bez úpravy HCP)
chlapci / dívky
9 jamek

HCP

věková kategorie

formát hry

odpaliště

jakýkoliv, BEZ

7-8

Na rány

US KIDS - zelená

jakýkoliv, BEZ

9-10

Na rány

US KIDS - zlatá

11-12 let
chlapci / dívky
18 jamek

do 54

11 - 12

Na rány

RED

13- 18 let
chlapci / dívky
18 jamek

do 54

13 - 18

Na rány

YELLOW/ RED

Přihlášky, odhlášení
Přihlášení výhradně přes www.pga.cz nebo přes www.cgf.cz
Podmínky účasti
Hráči a hráčky splňující příslušný věk a HCP bez trestu za neomluvenou neúčast na předchozím turnaji.
Kapacita
Celková kapacita (počet přijatých hráčů) jednotlivých turnajů bude uvedena v propozicích jednotlivých turnajů na
stránkách www.pga.cz a na www.cgf.cz. Každý hráč/hráčka je povinen se přesvědčit, zdali byl do turnaje zařazen
v případě překročení kapacity turnaje.
Startovní listina
Startovní listina bude publikována nejpozději den před startem turnaje do 13.00 hodin.
Podmínky
Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF (Hard Card),
Místních pravidel hřišť a těchto Všeobecných propozic. Maximální výsledek na jamce je 10 ran.
Vklad
500,- Kč pro start v kategoriích 11-18let; 300,- Kč pro start v kategoriích 7-10 let: proti vkladu je hráči poskytnuta
hra na 18 či 9 jamek a občerstvení, míče na driving range.
Ceny
Pamětní a věcné ceny pro 1. místo v kategorii, Absolutní vítěz turnaje
Poznámka: Absolutní vítěz turnaje v případě opakované výhry nemá nárok dle amatérského statusu na získání
hlavní ceny.
Vítězství
Nejnižší počet ran.
V případě rovnosti na 1. místě se postupuje dle příslušných bodů Hracího řádu ČGF (2.2.5.3 a 2.2.5.4 odst.b),c)).
Tvorba žebříčku
Do žebříčku jsou započítávány všechny turnaje Czech PGA Junior Tour. Žebříček je tvořen průměrnou odchylkou od
paru hřiště. Do finálového turnaje během Grand Finále na Kaskádě bude pozváno 5 nejlepších
hráčů z kategorie navýšené o 2 divoké karty zvolené Soutěžním Výborem
Nosič (caddie)
Výjimka z Hard Card ČGF 2017. Hráčům je povolen nosič (caddie), bez ohledu na kategorii, ve
které startuje.
Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 2, str. 140.
V Kategoriích 7-8, 9-10 let je nosič (caddie) povinný.
Web
Veškeré informace získáte na http://www.pga.cz/juniori/

