Soutěžní propozice 2018
I.
Základní ustanovení
CZECH MID-AMATEUR TOUR® je série otevřených golfových turnajů, určená hráčům, kteří
dosáhli věku 25 let (narození 1991 a starší). Je pořádána společně s majiteli nebo
provozovateli golfových hřišť, golfovými kluby v České republice a případně golfovými kluby
v zahraničí. Název soutěže CZECH MID-AMATEUR TOUR® je registrován jako ochranná
známka.

II.
Systém hry
Turnaje série jsou hrány na rány bez vyrovnání (brutto), dle pravidel golfu R&A Golf Club of
St.Andrews, soutěžního řádu ČGF, soutěžních propozic a místních pravidel jednotlivých hřišť.
Soutěž je vypsána pro kategorii muži starší 25 let, limit HCP 17.0 a nižší. Turnaje jsou hrány z
mistrovských odpališť (bílá), avšak soutěžní výbor turnaje může odpaliště změnit. Vítězem
turnaje se stává hráč s nejnižším brutto skóre. V případě rovnosti výsledků na prvním místě
rozhoduje pouze v případě finálového turnaje rozehrávka (sudden death), v případě vítězství
či dalších umístění v turnaji základní části pak lepší výsledek na posledních 18, 9, 6, 3 resp. 1
jamce. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, hráči se o vítězství či umístění dělí.

III.
Systém soutěže, žebříček, hodnocení
Soutěž
Celou soutěž tvoří pět (5) turnajů. CZECH MID-AMATEUR TOUR® 2018 může hrát golfista, který
splňuje podmínky dle čl. I. a II. těchto propozic. Pořadatel má právo udělit divokou kartu.
Kapacita turnaje je 60 hráčů (finálový turnaj 30 hráčů). Soutěžní výbor má právo kapacitu
turnaje změnit.
Žebříček
Model tvorby žebříčku je postaven na odchylce jednotlivého výsledku hráče od course rating
daného hřiště. V návaznosti na tento princip hodnocení bude zveřejňován žebříček CZECH
MID-AMATEUR TOUR® 2018.
Princip hodnocení a kriteria žebříčku:

jediné kriterium pro hodnocení a umístění hráče v žebříčku je odchylka jeho výsledku
v jednotlivém turnaji od course rating daného hřiště,
aby byl hráč klasifikován v konečném žebříčku CZECH MID-AMATEUR TOUR® 2018, musí
odehrát a dokončit minimálně tři (3) turnaje (včetně finálového),
absolutním vítězem CZECH MID-AMATEUR TOUR® 2018 se stane hráč, jehož průměrná
odchylka vypočtená ze tří (3) nejlepších výsledků (včetně finálového) bude nejnižší.
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III.
Přihlašování do turnaje, startovní listina
Hráči se do turnajů přihlašuje samostatně! Výjimku tvoří případní cizinci. Jediným kriteriem pro
přijetí do turnaje bude nižší HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek. Všechny turnaje budou
vypsané na serveru www.cgf.cz. Startovní listina na turnaje bude sestavena soutěžním
výborem. Pro finálový turnaj se startovní listina sestavuje na základě umístění hráče v žebříčku.
Oficiální startovní listina bude k dispozici vždy v den před konáním turnaje na serveru
www.cgf.cz Soutěžní výbor má právo provádět změny v již zveřejněné oficiální startovní listině
z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže.

V.
Poplatky
Poplatky do jednotlivých turnajů budou uvedeny v propozicích turnaje na www.cgf.cz a
hráči je platí vždy v den konání turnaje při prezentaci v recepci hřiště.

VI.
Měřicí přístroje
Při turnajích je povoleno používat měřicí přístroje (optické, elektronické i jiné) poskytující
informace o vzdálenostech, avšak výhradně o nich. Jestliže hráč během stanoveného kola
použije měřicí zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo odhadování i jiných faktorů, které
by mohly ovlivnit jeho hru (např. sklonu svahu, rychlosti větru, teploty apod.), poruší pravidlo
14_3. Trest za takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda některá z těchto
doplňkových funkcí byla skutečně využita, nebo ne.

V Praze 31.ledna 2018

Ing.Ilja Ehrenberger - zakladatel soutěže
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