
GOLF TOUR SKP ZLÍN 2017
Zlín, 26.05.2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE DATA
Zkrácený název: GLOF TOUR SKP ZLÍN Datum zahájení: 26.05.2017

Pořadatel: Golf Club Lázně Kostelec u Zlína Čas zahájení: 9:00

Spolupořadatel: Golf Club Lázně Kostelec u Zlína Datum ukončení: 26.05.2017

Hlavní rozhodčí: FADLER Jiří  Čas ukončení: 14:00

Rozhodčí: FADLER Jiří  Počet kol: 1

Ředitel soutěže: Bc. Vratislav Šubčík Kapacita: 40

Soutěžní výbor: Jiří FADLER,
Yveta Herena DVOŘÁKOVÁ

Počet web. přihlášek: 40

PŘIHLÁŠENÍ POPLATKY A STRAVOVÁNÍ
Způsob startu: Postupný Poplatky: všichni hráči mají jednotné startovné včetně

denního FEE 800,- Kč

Datum podání přihlášky: 06.05.2017 Úhrada nákladů: Každý hráč uhradí startovné včetně denního
FEE v době prezentace od 8:00 do 8:30
hodin před turnajem.

Čas podání přihlášky: 6:00 Stravování: snídaně + oběd

Uzávěrka přihlášek: 25.05.2017 Min. počet přihlášených 15
Čas uzávěrky přihlášek: 12:00

CENY PODMÍNKY
Poháry + věcné ceny v každé kategorii + věcné ceny za vloženou soutěž
Hole in one

Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a místních
pravidel GCLK. Tempo hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit
prvních devět jamek nejpozději za 2:45 hod a celé soutěžní kolo
nejpozději za 5:30 hod. Je povoleno používání elektronických měřících
zařízení. Je zakázáno používání mobilních telefonů (s vyjímkou situací při
ohrožení života nebo zdraví hráčů či v případě nutnosti volat rozhodčího
turnaje) - trestem za porušení pravidla je diskvalifikace. Startovní listina
bude sestavena v den konání turnaje.
Přihlášením na turnaj stvrzuje hráč, že se seznámil a souhlasí se všemi
podmínkami související s konáním turnaje uveřejněnými na serveru ČGF
a zároveň hráč i jeho případný doprovod udělují pořadateli souhlas se
sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, vidozáznamů, jejich
zpracováním a zveřejněním.

ZPŮSOB REGISTRACE VÍTĚZSTVÍ
Pozvánka od pořadatele turnaje. Nejvyšší počet stablefordových bodů dle kategorií.

Hole in one na jamce č.1  

POPIS
Turnaj pořádaný společností SPORTOVNÍ KLUB POLICIE ZLÍN z.s.
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