MEDICAL GOLF CUP 2009
PROPOZÍCIE
MEDICAL GOLF CUP 2009
je turnaj jednotlivcov. Hrá sa systémom stableford s vyrovnaním s úpravou HCP.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny súťažných kategórii v závislosti na zložení
štartovného poľa turnaja.
5. Podmienky účasti.
Súťaže sa môžu zúčastniť lhráči s platným HCP, riadne prihlasení v súlade s bodom
8. týchto propozícií, resp. náhradníci

1. Systém hry, počet hráčov v turnaji.
Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. Hrá sa podľa pravidiel golfu
R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel.
Počet hráčov v turnaji je stanovený na 50. Prvých 50 hráčov turnaja bude
zaradených do turnaja, ostatní hráči v prípade záujmu budú zaradení ako náhradníci
v poradí, v akom sa na turnaj prihlásili. O poradí v prihlasovaní rozhoduje čas
obdržania prihlášky elektronickou poštou.
2. Hrací HCP hráča a výsledok hráča
K reálnemu HCP hráča, platnému pred turnajom prináleží hrací HCP podľa tabulky
hracích HCP ihriska miesta konania turnaja. Výsledkom hráča je súčet zahraných
stablefordových bodov podľa hracieho HCP hráča
3. Povinnosti hráčov počas turnaja, tempo hry, odovzdanie výsledkov
V prípade, že hráč nemôže získať na jamke žiadne stablefordové body, je povinný
ukončiť hru na jamke a do výsledkovej karty mu zapisovateľ zapíše „X“.
Pri pomalej hre celého flajtu budú všetci hráči vo flajte potrestaní nasledovne:
napomenutie (pri strate jednej jamky na predchádzajúci flajt)
strata jamky a posunutie na ďalšiu jamku (pri strate dvoch jamiek na
predchádzajúci flajt)
diskvalifikácia (pri opätovnej strate dvoch jamiek na predchádzajúci
flajt)
Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hráč, ktorí
k výsledkovému stolíku nepríde podpísať svoju výsledkovú kartu bude z turnaja
diskvalifikovaný.
Hrací čas turnaja sa stanovuje na 5 hodín. Hrací čas turnaja môže byť v súvislosti
s aktuálnymi poveternostnými podmienkami zmenený na základe rozhodnutia
súťažného výboru.
4. Poradie v súťaži, rovnaký výsledok, súťažné kategórie
Počet stablefordových bodov podľa bodu 4. týchto propozícií určí poradie hráča
v súťaži, pričom víťazom je hráč s najväčším počtom bodov.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach
A. lepší netto výsledok na posledných 3 jamkách
B. lepší netto výsledok na posledných 6 jamkách
C. lepší netto výsledok na posledných 9 jamkách
D. nižšší HCP hráča
Vyhlásené súťažné kategórie:
1. kategória
2. kategória

HCP 0 – 24 prví traja hráči s výsledkom stableford netto
HCP 24,1 – 54 prví traja hráči s výsledkom stableford netto

6. Miesto a dátum konania, začiatok registrácie
4. 6. 2009 od 10,00 hod. na ihrisku GC Welten Báč / Šamorín/, Slovenská
republika.
Začiatok registrácie do turnaja je o 9,00 hod.
7. Usporiadateľ súťaže, súťažné poplatky:
Usporiadateľom súťaže je Slovenská lekárska komora s podporou
SKZL a SLeK ,v spolupráci so spoločnosťou Caddies s.r.o. a miestnymi golfovým
klubom.
Bližšie informácie : MUDr Vladimír Balogh, poradca SLK, 0905615689, e-mailporadca@lekom.sk
Pre hráčov turnaja bude poskytnutá zľava 20% na hrací poplatok (Green fee), ktoré
hradí každý hráč pred turnajom priamo v klubovej pokladni.
8. Prihlásenie do turnaja, uzávierka súťaže, náhradníci:
Prihlášky do turnaja zasielajte na adresu: caddies@caddies.sk Predmet správy:
Prihláška – Medical Golf Cup 2009.
Prihláška musí obsahovať meno hráča, jeho registračné číslo, klub, platný HCP
a záujem byť zaradený ako náhradník v prípade, že prihláška prekročí stanovený
počet prihlásených hráčov v turnaji.
Po obdržaní prihlášky dostane hráč spätnu správu s oznamením o potvrdení účasti
v turnaji, resp. o zaradení medzi náhradníkov spolu s poradovým číslom prihlášky.
Náhradníci budú zaradení do turnaja po odhlásení niektorého z hráčov turnaja
najneskôr 2 dni pred turnajom.
9. Súťažný výbor
Riaditeľ súťaže:
Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor: bude stanovený z 3 hráčov prihlásených do turnaja. Zloženie
súťažného výboru bude oznámené všetkým prihláseným hráčom najneskôr 3 dni
pred turnajom.
10. Protest
Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru
a to písomnou formou po zložení poplatku EUR 30,-. V prípade, že bude protest
zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si
vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia
a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter.

