GOLF BONTON TOUR 2016
Soutěž je pořádána pro hráče všech klubů ČGF na hřišti GC Radíkov. Generálním
partnerem je cestovní kancelář BON TON, s.r.o. Hranice. Jednotlivých kol
pořádavých v rámci soutěže se mohou účastnit hráči všech věkových skupin s HCP 0
– 54. V jednotlivých kolech se bude soutěžit ve třech výkonnostních kategoriích
společných pro všechny přihlášené.
Kategorie:
Kat. 1 : HCP 0-18,4

Stableford

Kat. 2: HCP 18,5 - 36

Stableford

Kat. 3: HCP 37 - 54

Stablaford

Systém hry :
Soutěž je pořádána na 5 kol na 18 jamek dle rozpisu turnajů. Pokud v pořádaném
kole není fyzicky obsazena minimálně 6-ti hráči, je kategorie zrušena a hráči jsou
zařazeni následovně:
Při nenaplnění kategorie 1:
Hráči z kategorie 1 budou zařazeni do kategorie 2
Při nenaplnění některé kategorie 2 nebo 3: Společná kategorie 2
Pravidla:
Hraje se v souladu s platnými pravidly ČGF a místními pravidly. Jednotlivý turnaj
vyhrává hráč, s nejvyšším počtem Stablefordových bodů.
V případě nejasností a sporů hráči požádají o stanovisko soutěžní výbor, který vydá
konečné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
Termíny jednotlivých kol:
Budou vypsány s podrobnými podmínkami v kalendáři soutěží GCRAD
1. kolo :

23. dubna

2. kolo:

14. května

3. kolo:

28. května

4. kolo:

4. června

5. kolo:

25. června

Startovné:
Členové GCRAD s plnohodnotným členstvím hradí pouze startovné 200,- CZK,
členové GCRAD s udržovacím členstvím, startovné 200,- CZK + FEE 450,- CZK,
členové jiných klubů mají zvýhodněné denní FEE podle kategorií.
Mládež do 18-ti let startovné 200,- CZK + FEE 150,- CZK, senioři nad 62 let
startovné 200,- CZK + FEE 300,- CZK, ostatní startovné 200,- CZK + FEE 450,CZK. Reciprocity a slevy nejsou akceptovány.

Vyhodnocení a ceny: Jednotlivá kola - celkem 5 kol:
1. místo - jednodenní zájezd pořádaný cestovní kanceláří BON TON Hranice v roce
2016 dle vlastního výběru pro 1 osobu
2. místo - sleva 50 % na jednodenní zájezd pořádaný cestovní kanceláří BON TON
Hranice v roce 2016 dle vlastního výběru pro 1 osobu
3. místo - balíček reklamních předmětů
Soutěžní kola:
Hráč, který se umístí v kategorii odehrané v příslušném soutěžním kole na 1. až 3.
místě obdrží sportovní trofej. Nejlepší tři hráči soutěžního kola s nejvíce STB body
obdrží ceny od generálního sponzora. Dále budou hráčům ve všech kategoriích
přiděleny v každém kole body pro celkové umístění v GOLF BON TON TOUR 2016
následovně:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

6 bodů
4 bodů
3 body
2 body
1 bod

GOLF BON TON TOUR 2016
Vítězem GOLF BONTON TOUR 2016 se stává hráč s nejvyšším počtem dosažených
bodů. V případě rovnosti dosažených bodů se pořadí mezi hráči určí podle počtu
lepších umístění v jednotlivých kolech. Hráči, který z pěti kol odehraje alespoň 4
hrací kola se započítávají do celkových výsledků túry. Hráči, kteří odehrají všech pět
kol, tak do celkových výsledků se započítávají 4 nejlepší umístění, nejhorší se škrtá.
Hráči se třemi a nižšími odehranými koly se do celkových výsledků túry
nezapočítávají.

Hlavní ceny v celkové umístění BONTON TOUR 2016:
1. místo - autokarový zájezd pořádaný cestovní kanceláří BON TON Hranice pro 2
osoby do Řecka nebo Černé Hory bez stravy dle vlastního výběru nebo poukaz
10.000 Kč na letecký zájezd pořádaný cestovní kanceláří BON TON Hranice
2. místo - pobyt v Chorvatském letovisku Baška Voda v aparthotelu Palloma****pro 24 osoby v termínu 17.9.-24.9.2016
3. místo - pobyt v Chorvatském letovisku Gradac pro 2-4 osoby (tedy ubytování a
pobytové taxy) v termínu 10.9. - 17.9.2016 nebo 17.9.-24.9.2016
Soutěžní výbor:
Jiříček Jaroslav, Roreček Petr, hlavní rozhodčí turnaje, zástupce CK BONTON
Rozhodčí: Jiří Zablatzký. Jiří Člupný, Jaroslav Jiříček

