INDOOR FIREMNÍ LIGA 2017-18
FOURSOME S VYROVNÁNÍM

1. Všeobecná ustanovení:
- Místo: prodejna PRO GOLF&SKI, 1. máje 3236/103, Ostrava
- Termín: 15. 11. 2017 – 18. 3. 2018
- Startovné 200 Kč/ TÝM (jednorázově) + poplatek za hru na simulátoru (400 Kč/hodina),
akceptace permanentek.
- Soutěžní výbor: René Čmiel
- Přihlášky: rene@progolfski.cz
2. Kategorie, hráč, dvojice.
- Mix hcp 0–28.
- HCP TÝMU = (aktuální hcp HRÁČ 1 + aktuální hcp HRÁČ 2) / 3.
- Hráč smí hrát pouze za jeden TÝM.
3. Soutěž:
- FOURSOME JAMKOVKA DVOJIC: jamková hra dvojic s vyrovnáním na 1x 18 jamek.
- Hráči se střídají v ráně až do úplného rozhodnutí jamky.
- Jeden z dvojice začíná na jamkách sudých, druhý z dvojice začíná na jamkách lichých.
- Dvojice může darovat jamku.
- Utkání může skončit nerozhodně po 18 -ti odehraných jamkách.
- Vítězná dvojice získává 3 body, při remíze 2 body, poražený tým 1 bod. Dvojice, která
nenastoupí k utkání, body nezískává.
4. Odehrání soutěžního kola:
- TÝM s vyšším hracím hcp vybírá hřiště za seznamu doporučených a odpaliště.
- Poražená DVOJICE, může vyzvat na „odvetné“ utkání vítěze jejich duelu za podmínek, kdy
termín odehrání utkání bude nejpozději do 28.2.2018. Odvetné utkání může využít maximálně
2x za soutěž. Vítěz předchozího duelu je povinen výzvu k odvetnému utkání přijmout. Platí
výsledek „odvetného“ utkání. DVOJICE musí nastoupit ve stejném složení.
- Hráči si rezervují hrací čas na stránkách www.progstour.cz v sekci rezervace simulátoru nebo
emailem na rene@progolfski.cz.
- Před zahájením prvního soutěžního kola je hráč povinen uhradit startovné + poplatek za hru
na simulátoru, při dalších kolech platí pouze poplatek za hru na simulátoru.
- Po ukončení kola obsluha zaznamená výsledek.
- Hráči mohou provést kontrolu správnosti výsledku na www.progstour.cz, případné chyby
zadání okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Vyhlášení vítězů bude po 18.3.2018, vítězové se mohou těšit na věcné ceny.
5. Technická ustanovení:
- Hraje se podle Všeobecných podmínek hry na simulátorech, Pravidel golfu a Soutěžního řádu
ČGF.
- Soutěž se hraje systémem každý s každým. Uzávěrka přihlášek je 15.11.2017.
- Nehraje se na úpravu hcp.
- Pro pořadí v žebříčku je rozhodující absolutní součet bodových zisků.
- Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných změn tak, aby byla zachována regulérnost
soutěže.
- Doporučená hřiště:
č.1 SE-ULNA, č.2 FR-VAL ANDRE, č.3 DE–FALDO BERLIN, č.4 SK-MALACKY, č.5 ČR-KARLŠTEJN AB
- Odpaliště: výběr DVOJICE s vyšším hcp.
- Green: měkký.
- Rychlost: normální.

-

Počasí: slunečno.
Vlajka: střední.
Vítr: bezvětří.
Auto Gimme: 1,5 m.
Velikost jamky: 1,5.
Parametry nastavení: Mulligans – NE, Auto Drop – NE.

7. Všeobecné podmínky hry na simulátoru:
- Švih bez trefení míče se nepenalizuje.
- Pokud systém nezaznamená ránu, rána se opakuje bez penalizace.
- Pokud hráč provádí cvičný švih a systém zaznamená ránu, rána se opakuje bez penalizace.
V Ostravě 15. 10. 2017
Za soutěžní výbor René Čmiel.

