Pozvánka & propozice
na „11. GOLFOVÝ TURNAJ VE STOPÁCH VELKÉ PARDUBICKÉ“

Osmé mezinárodní mistrovství České republiky
v extrémním golfu dvojic „Texas Scramble“

2. ročník memoriálu spoluzakladatele turnaje
ing. Jaromíra Kalouska,
hrané na 19 jamek - par 74 v již tradičním extrémním golfovém prostředí kurzu
Velké pardubické v AGROFERT PARKU v délce 4.320 m pro ženy a 4.830 m pro muže.
Pořadatelé turnaje Eribos s.r.o. – Ivana Kršňáková
a soutěžní výbor:
GCC Svobodné Hamry - Petr Cejnar
Estrella, s.r.o. – Lukáš Zach
Dostihový spolek a.s. – Michael Skalický
Vinotéka Porta Petra – Petr Barták
Termín a místo:
Sobota 2.4.2016 na Dostihovém závodišti v Pardubicích.
Zahájení:
Prezence hráčů v 8,15 až 9,25 hodin a v 9,30 hodin instruktáž o průběhu turnaje, Místních
pravidlech a bezpečnosti při hře + společné foto.
Start:
Canon start v 10,15 hodin tradičním výstřelem.
Uzávěrka přihlášek: Vzhledem k možným následným komplikacím se sestavením startovní listiny je nutné
přihlašovat vždy dvojici hráčů do čtvrtka 31.3.2016 do 16,00 hod. na e-mail:
pcejnar@volny.cz s udáním výše HCP, mailové adresy a telefonního čísla jednotlivých
hráčů pro případná důležitá sdělení ohledně turnaje. Pozdější přihlášky a přihlášky
jednotlivců až po domluvě na tel.č. 608 121 031. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo zařadit
do turnaje hráče i v den startu.
Sestavení flajtů:
Bude provedeno ze dvou dvojic. Přihlašovat lze i kompletní flajty (dvě dvojice). Ostatní
flajty budou sestaveny podle přibližných hodnot HCP lepšího hráče z dvojice. O konečném
sestavení flajtů a stanovení startovních odpališť Canon startu budou hráči informování při
předání Score karet. V den startu budou provedeny pouze nezbytné úpravy, pokud výrazně
nenaruší startovní listinu!!!
Startovné:
800,- Kč za každého hráče s celodenním bohatým občerstvením, do 15 let 500,- Kč,
pokud bude připsáno předem na účet 1707593/0300 s udáním jména, nejpozději do
30.3.2016, startovné placené v den turnaje = 1.000,- Kč za hráče, resp. 600,- Kč do 15
let.
Storno poplatky:
Provedené mailem nebo telefonem přihlašovateli do 30.3.2016 = 100%, později 50%.
Hrací podmínky: Podle Pravidel golfu, Místních pravidel a pokynů dle předturnajové instruktáže.
Způsob hry:
Texas Scramble dvojic. Každý hráč z dvojice hraje svůj míč z odpaliště, další rány z lepší
pozice dvojice. Za dohranou jamku se považuje stav, kdy míč leží uvnitř kruhového
prostoru vyznačeného kovovým prstencem o průměru 40 cm. Pokud se míček dotýká vně
prstence, nejedná se o dohranou jamku!!!!! Porušení tohoto pravidla má za následek
diskvalifikaci obou hráčů!!! Jamka č.19 se hraje do jamky průměru cca 20 cm.
Trénink:
Umožněn v den turnaje od 8,00 do 9,00 hodin na hřišti.
Kategorie:
Vítězi se stává dvojice s nejnižším počtem ran. Při rovnosti rozhoduje počet ran na
jamkách číslo 14 až 19, resp. 11 až 19, resp. 8 až 19, v krajním případě 5 až 19.
Vložené soutěže:
Drive Nearest To Pin na jamce č. 1 – samostatně pro muže a ženy a Nearest To Pin
na jamce č. 18 - pro ženy a na jamce č. 19 – pro muže – jamka Jaromíra Kalouska.
Ceny:
Věcné, hodnotné a praktické, minimálně pro první tři páry turnaje a vítěze vložených
soutěží.
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po ukončení turnaje.

Na Vaši účast a milé setkání se těší členové soutěžního výboru.
Předejte prosím tuto pozvánku v okruhu svých golfových přátel.

