INDOOR PRO GS TOURS 2017-18
BEST BALL NETTO, RÁNY NETTO

1. Všeobecná ustanovení:
- Místo: prodejna PRO GOLF&SKI, 1. máje 3236/103, Ostrava.
- Kvalifikace: 16. 10. 2017 – 11. 3. 2018.
- Finále: 12. - 25. 3. 2018.
- Startovné 100 Kč (jednorázově) + poplatek za hru na simulátoru (400
Kč/hodina), akceptace permanentek.
- Soutěžní výbor: René Čmiel.
- Přihlášky: rene@progolfski.cz.
2. Kategorie:
- Mix hcp 0–28, na RÁNY NETTO.
- Muži hcp 4,9 a nižší, odpaliště PROFI, hrací hcp = 2/3 aktuálního.
- Muži hcp 5,0 a vyšší, odpaliště MUŽI, hrací hcp = 3/4 aktuálního.
- Ženy hcp 4,9 a nižší, odpaliště JUNOR, hrací hcp = 2/3 aktuálního.
- Ženy hcp 5,0 a vyšší, odpaliště ŽENY, hrací hcp = 3/4 aktuálního.
3. Úprava hracího HCP:
Hráč startuje soutěž s hracím HCP, dle výše uvedeného (viz. bod 2.Kategorie).
Každému hráči bude po odehraném kole upraven hrací HCP a to následovně:
- zlepšení hcp o 0,1 za každou ránu netto pod par hřiště, pouze při zlepšení
nejlepšího výsledku.
- zhoršení hcp o 0,2 při hře na rány netto o 5 ran a více nad par hřiště.
- udržení hcp, při hře na rány netto o 0-4 rány nad par hřiště.
4. Soutěže:
- BEST BALL NETTO: soutěž dvojic, každý hraje svůj míč, soutěž se hraje s
odečtem aktuálního hracího hcp hráče. Hráč může hrát soutěž dvojic pouze za
jeden tým.
- NA RÁNY NETTO: soutěž jednotlivců, soutěž se hraje s odečtem aktuálního
hracího hcp hráče.
- Hráč, který hraje soutěž dvojic, je automaticky zařazen do soutěže jednotlivců.
5. Odehrání soutěžního kola:
- Hráč/ka si rezervují hrací čas na stránkách www.progstour.cz v sekci rezervace
simulátoru nebo e-mailem na rene@progolfski.cz.
- Před zahájením prvního soutěžního kola je hráč/ka povinen uhradit startovné +
poplatek za hru na simulátoru, při dalších kolech platí pouze poplatek za hru na
simulátoru.
- Po ukončení kola obsluha zaznamená výsledek.
- Hráč může provést kontrolu správnosti výsledku na www.progstour.cz, případné
chyby zadání okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Po ukončení kvalifikačních kol bude zveřejněn seznam postupujících do finále,
kteří budou e-mailem kontaktováni.
- Vyhlášení vítězů bude po ukončení finálového kola, vítězové se mohou těšit na
věcné ceny.
6. Technická ustanovení:
- Hraje se podle Všeobecných podmínek hry na simulátorech, Pravidel golfu a
Soutěžního řádu ČGF.
- Soutěž se hraje na 4 kvalifikační kola + finále.

Hraje se na „indoor“ úpravu hcp.
Pro hodnocení hráče a postup do finále musí hráč/ka odehrát minimálně jedno
soutěžní kolo na každém s předepsaných hřišť. Počet kvalifikačních kol není
omezen a hráči se do finále počítá nejlépe odehraný výsledek.
- Pro pořadí v žebříčku je rozhodující – součet 4 nejlépe odehraných kol, lepší
výsledek na hřišti č. 1, lepší hcp.
- Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných změn tak, aby byla zachována
regulérnost soutěže.
- Hřiště kvalifikace:
č.1 SE-BARSEBÄCK DONALD STEEL, č.2 FR-MONTAUBAN GC, č.3 MURAN GOTHIC CR,
č. 4 SK-TALE.
- Odpaliště: viz. Kategorie.
- Green: měkký.
- Rychlost: normální.
- Počasí: slunečno.
- Vlajka: snadná.
- Vítr: bezvětří.
- Auto Gimme: 1,5 m.
- Velikost jamky: 1,5.
- Parametry nastavení: Mulligans – NE, Auto Drop – NE.
7. Finále:
- Hraje se podle Všeobecných podmínek hry na simulátorech, Pravidel golfu a
Soutěžního řádu ČGF.
- Celkový vítěz je hráč s nejnižší součtem ran netto ze 4 kvalifikačních kol a
finálového kola.
- Při rovnosti výsledku rozhoduje, lépe zahrané finálové kolo, lepší hcp.
- Hřiště: AT FONTANA GC.
- OSTATNÍ PODMÍNKY STEJNÉ JAKO U KVALIFIKACE.
8. 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.

