
Propozice zimní golfové ligy golfYacht Prague Open 2009 
 

Golfová liga  je přístupná všem golfistům v prostorách Indoor golfYacht  Prague. 

 
Termíny turnajů: 
Listopad 2009 - 15.11., 22.11., 29.11 

Prosinec 2009 - 5.12., 13.12., 20.12 
 

Přesné časy startovní listiny budou předloženy týden před zahájením ligy. 
 
Jednotlivý turnaj je hodnocen body, které si odnáší hráči a týmy. Dosažený výsledek 

se sčítá do celkového hodnocení. Vítězem golfYacht Prague Open se stává tým a 
hráč s nejvyšším počtem bodů dosažených v jakýchkoliv 6 turnajích v daném 

období.  
 
Kategorie Týmů: 

Tým se skládá se 3 zakládajících členů. Současně může mít 3 náhradníky, kteří hrají 
v nepřítomnosti zakládajícího člena týmu. Náhradník může vstoupit do hry za 

poplatek 500Kč na osobu.V této kategorii se započítává celému týmu ( 3 hráčům ) 
součet všech ran v jednom soutěžním kole.  
 

Kategorie Jednotlivci: 
Jednotlivci hrají svoji  kategorii nezávisle na soutěži týmu.  Do této kategorie se 

může přihlásit kdokoliv bez omezení a vlastního týmu, ale současně hráči týmu hrají 
v kategorii jednotlivců. 
 

 Dle propozic k jednotlivým turnajům je možné soutěžní kolo odehrát i mimo tyto 
termíny (zpravidla v pondělí od 17 hod.). 

 
Pravidla soutěže: 

Body, které se každému týmu a hráči započítají do celkového hodnocení se skládají 
ze součtu bodů za umístění. Vítězem golfYacht Prague Open se stane tým a hráč s 
největším počtem bodů po posledním turnaji. V případě rovnosti bodů se vítězem 

stává tým a hráč s větším počtem odehraných turnajů.  
Body za umístění obdrží nejlepší týmy a hráči, kteří turnaj dokončí . 

 
Hodnocení bodů dle následující tabulky  

 

Pořadí Počet Bodů 

1 20 

2 16 

3 14 

4 12 

5 10 

6 8 

7 6 

8 4 

9 2 

10 1 

 



Soutěžní výbor: 
ředitel turnaje: Petr Tippelt 

 

Technické informace: 
- nehraje se na úpravu HCP 

- hraje se podle platných Pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a podle místních        
pravidel 
- soutěžní kolo se hraje na 18 jamek není -li stanoveno jinak 

- hráči jsou povinni se prezentovat do turnaje nejpozději 30 minut před svým   
startovním časem 

- pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít přihlašování do turnaje předčasně, pokud 
bude naplněna kapacita simulátorů 
- pořadatel si vyhrazuje právo změny 

- ceny budou předány na slavnostním večeru 
- při neúčasti hráče získává nárok na cenu další hráč v pořadí 

- pořadatel si vyhrazuje právo termín turnaje vynechat či přidat dle aktuální situace 
 
Přihlášky: 

Dle propozic turnajů na recepci golfYacht Prague - tel.220972359 Bližší info také na 
www.golfyacht.com  

 
 


