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Základní informace 

1) Každou zemi mohou reprezentovat 4 týmy složené ze dvou hráčů - policistů 
(osmi jednotlivců). 

2) Soutěž zemí: 
a) Během prvních dvou dnů se započítávají pouze výsledky dvou nejlepších 

týmů z každé země.   
b) Třetí den se do týmové soutěže započítávají pouze výsledky dvou 

nejlepších jednotlivců z každé země.   
3) Pokud účastnická země má pouze jeden dvoučlenný tým, započítávají se jeho 

výsledky dvakrát. 
4) Pokud je za některou zemi nominován lichý počet golfistů, může pořadatel po 

dohodě s danou zemí rozhodnout o doplnění týmu českým hráčem. 
5) O složení jednotlivých dvojic může rozhodnout každá země samostatně. 
6) Složení a startovní pořadí jednotlivých flajtů je v kompetenci pořadatele. 
7) Všichni hráči musí mít aktivní handicap (hcp) a musí být amatéři. 
8) Hraje se ze žlutých odpališť muži a z červených ženy.  
9) Hrací systém: 

a) Den první Scramble – každý z hráčů týmu odehraje ránu z odpaliště. Poté 
se tým společně dohodne, poloha kterého míčku je lepší, a tu označí 
týčkem a příští ránu hrají oba členové týmu z prostoru okolo týčka 
(maximálně do šířky skórkarty). Pozice míče nesmí být výrazně vylepšena 
(např. posun z rafu na fervej, posun směrem k jamce apod.). Hra pokračuje 
tímto způsobem po celých 18 jamek. Rozdíly v hcp jednotlivých týmů 
budou zohledněny. 

b) Den druhý Best Ball – hra na rány, kde každý hráč týmu hraje od začátku 
do konce svým míčem, ale do výsledku týmu se zapíše pouze výsledek 
hráče týmu, který na dané jamce dosáhl nižší počet úderů "best ball" – 
tento výsledek je potom výsledkem týmu. Například na první jamce hráč A 
zahraje 5 úderů a hráč B 4 údery. Výsledek týmu na dané jamce je tedy 4 
rány. Rozdíly v hcp jednotlivých týmů budou zohledněny. 

c) Den třetí Single – standardní Netto Stableford systém. V tomto dni budou 
mimo tří nejúspěšnějších hráčů vyhodnoceny i vložené soutěže „The 
nearest to the pin” a „The longest drive”. Rozdíly v hcp jednotlivců budou 
zohledněny. 

10) V závěrečném dni budou oceněny tři nejúspěšnější země v součtu za tři dny a 
tři nejúspěšnější jednotlivci dle výsledků v třetím dni. 
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Program 

19.08.2015 - Příjezd 

 Příjezd, ubytování v hotelu Golf Resort & SPA Konopiště 
 Od 08:30 možnost tréninku na hřišti Radecký & d´Este 
 Volný program 
 18:00 Informační schůzka vedoucích jednotlivých reprezentací 

v restauraci u recepce 
 Volný program 

20.08.2015 – 1.den 

 Od 07:00   Snídaně v hotelu Konopiště 
 Od 08:30   Zahajovací ceremoniál turnaje 
 Od 09:30   Prezentace startovní listiny & score cards 
 Od 10:00   Začátek prvního kola – na hřišti d´Este  
 17:00         Konec prvního dne 
 19:00         Zahajovací večeře / Raut + program 

21.08.2015 – 2.den 

 Od 07:00     Snídaně  v hotelu Konopiště 
 Od 08:00     Začátek druhého kola na hřišti Radecký 
 15:00           Konec druhého dne, volitelný program  
 Volitelný program : od 17:00  TRAPSHOOTING (min 10 účastníků) 

22.08.2015 – 3.den 

 Od 07:00   Snídaně  v hotelu Konopiště 
 Od 08:00   Začátek třetího kola - na hřišti d´Este  
 18:30         Společné fotografování 
 19:00         Vyhlašovací ceremoniál & závěrečná slavnostní večeře 

23.08.2015  Odjezd 
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