
 
 
 

 

HoSPORT cup ….. O KASTROL NUDLÍ 
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Propozice soutěže 
 

Pořadatel : GOLF & SPORT CLUB HoSPORT 

Druh soutěže 

Celosezónní soutěž golfistů - mužů a žen bez rozdílu věku . Konečné 
výsledky budou vyhodnoceny z  nejlepších kol soutěže. Tři nejhorší 
výsledky se nezapočítávají.  

Seznam turnajů bude vyvěšen na webových stránkách pořadatele ( 
www.golf-hosport.cz ) a jednotlivé turnaje budou zveřejněny na 
federačním serveru www.cgf.cz V průběhu sezóny budou do seznamu 
ještě některé turnaje dodatečně doplněny. Ke dni vydání těchto propozic 
je založeno pět turnajů na hřišti GKČK na Svachově Lhotě. 

Kategorie 

Společná HCP 0 - 36  -  na rány s vyrovnáním 

Společná HCP 37 – 54  - Stableford netto s vyrovnáním 

Ženy 0 - 54  Stableford netto vyrovnáním   

Podmínky účasti 

Uhrazené green fee a startovné 30 min před osobním startovním časem. 

Přihlášky a startovní listina 

Na serveru http://www.cgf.cz  nebo na tel. 602271118 nejpozději jeden 
den před soutěží do 12:00 hod. Počet startujících hráčů stanoví ředitel 



soutěže s provozovatelem hřiště. (maximálně 80 hráčů). Startovní listina 
bude vyvěšena od 18:00 hod na serveru www.cgf.cz vždy den před 
termínem kola.  

Výsledky 

Výsledky jednotlivých kol budou samostatně vyhlašovány po ukončení 
kola, a budou standardně uváděny na serveru ČGF.  Po převedení na body 
(viz bodové hodnocení turnajů) bude průběžné pořadí soutěže vyvěšeno 
na www.golf-hosport.cz 

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení 
posledního turnaje.  

Ceny 

Za vítězství v jednotlivých kolech se ceny udělují v kategorii 0-36 a 37-54  
za 1. – 3. místo, na závěr celé Tour budou ceny uděleny podle soutěží a 
kategorií od pátého do prvního místa  

Soutěžní výbor 

Členové: Ing. Karel Masopust, Jaromír Zajíc, Ladislav Červinka  

Hlavní rozhodčí soutěže  

Rozhodčí budou jmenováni v propozicích jednotlivých turnajů.  

Technická ustanovení 

Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních 
pravidel jednotlivých hřišť a Propozic. Nasazení hráčů do jednotlivých kol 
bude provedeno dle aktuálního HCP hráče / hráčky, podle možností budou 
sestavovány i flajty „na přání“. Hráči a hráčky startují společně. 

Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP. Muži hrají ze žlutých, ženy 
a chlapci do 12 let z červených odpališť. 

Jednotlivá kola se hrají systémem hry na rány, resp. Stableford s 
vyrovnáním podle aktuálního hendikepu hráče platného v den konání 
každého kola (NETTO). 

TUCTOVÉ PRAVIDLO : pro hru na rány se zavádí - z důvodu udržení 
tempa hry – následující pravidlo : hráč , který na jamce (bez 
ohledu na par jamky) neumístí ještě ani desátou ranou míček do 
jamky, míček zvedne a do skórkarty zapíše 12 !!! 

O umístění ve hře na rány s vyrovnáním v jednotlivých kolech rozhoduje 
celkově nižší počet ran (po započtení vyrovnání ) podle vyhodnocení na 
serveru CGF. K výsledkům takto dosaženým na hřišti Nová Bystřice se 
připočte všem zúčastněným 10 ran. Při shodném celkovém počtu ran 
rozhoduje nižší počet ran na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při 



shodném umístění i po použití tohoto systému hráči místo dělí, a přidělí se 
jim počet bodů za kolo podle pořadí děleného místa. 

O umístění ve hře Stableford NETTO v jednotlivých kolech rozhoduje 
celkový vyšší počet Stableford NETTO bodů (po započtení vyrovnání na 
jednotlivých jamkách kola) podle vyhodnocení na serveru CGF. Při 
shodném celkovém počtu Stableford NETTO bodů rozhoduje vyšší počet 
Stableford NETTO bodů na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při shodném 
umístění i po použití tohoto systému hráči místo dělí, a přidělí se jim počet 
bodů za kolo podle pořadí děleného místa. 

Pro zrychlení tempa hry hráč na jamce, na které již nemůže získat 
Stablefordový bod s vyrovnáním nedohrává a míč zvedá. 

Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení 
každého kola. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.  

HODNOCENÍ SOUTĚŽE 

Celkové pořadí tůry bude určeno součtem dosažených výsledků ve hře na 
rány (pro kategorii HCP 0-36), resp. součtem uhraných Stableford NETTO 
bodů ( pro kategorii HCP 37-54 a ženy HCP 0-54). V případě stejného 
součtu u více hráčů potom o pořadí rozhodne lepší umístění v posledním 
turnaji celé tůry 

Za soutěžní výbor 

Ing. Karel Masopust 

President klubu a ředitel soutěže 


