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IT 2018/2019 je dlouhodobá Indoor golfová túra. Jeden turnaj se hraje vždy
jako 18 jamek vybraného hřiště v průběhu jednoho týdne. Hřiště a hrací
termíny jsou uvedeny v následující tabulce a na recepci golf Jezera v ONV.
Hráči mohou hrát jednotlivá kola turnaje i vícekrát a v případě, že neodehrají
turnaj předchozích týdnů, mohou tento odehrát i mimo termín turnaje.
Každý celkový výsledek BRUTTO ran zapíše hráč průběžně zapisuje do
scorecard, kterou obdrží před započetím hry na recepci. Recepční potom
zapíše jednotlivé výsledky odehraných turnajů do výsledkové listiny
příslušného turnaje IT 2018/2019.
Výsledky uhrané jednotlivě se do Tour nezapočítávají. Hráči musí hrát
minimálně ve dvojici.
Základní hrací doba kola není vymezena a je podřízena otvírací době indooru
v golf resortu Jezera Ostrožské Nové Vsi.
Rezervaci hracího času si zajistí hráči na recepci sami
tel. recepce: 572 501 744 nebo v rezervačním systému.
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HRAJTE S NÁMI ZA SKVĚLOU CENU CELOU ZIMU

•

Startovné: hráč zaplatí startovné neboli jednorázový registrační poplatek
150,- Kč, za celou tour a je nutné ho uhradit před započetím účasti hry
indoor tour a možnosti hrát za zvýhodněnou cenu

•

Cena za každý odehraný turnaj je 200,- Kč /max 60 minut/ 1 osoba.

•

V případě, že se stane, že turnajový výsledek nebude odehrán a oznámen
na recepci, doplatí hráč částku za odehranou hru dle běžného ceníku v
daném čase, protože nesplnil podmínky turnajové hry a tedy možnosti
hrát za zvýhodněnou cenu.
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Kategorie:
Systém hry:
Odpočet :
Odpaliště :

společná
18 jamek na rány BRUTTO
½ aktuálního zimního HCP v daném týdnu
PRO
černá
muži hcp 0-12
zlatá
muži hcp 12,1-54
modrá,
ženy hcp 12-0
bílá
ženy hcp 12,1-54
červená
je možné nastavit linky u patu a čipu
dohrávání do jamky 2 m gimmy
vítr, greeny počasí dle základního nastavení

JEZERA INDOOR TOUR 2018/2019
datum

Název hřiště
5.-11.11.2018

The Myrtle Beach Tour

112.-18.11.2018

Parkland Golf and Country Club

19.-25.11.2018

Kynžvart

26.11.-2.12.2018
3.-9.12.2018

Scottish Brae Country Club
Bay Harbor Golf Cup

10.-16.12.2018

Shady Dunes

14.-20.1.2019

The Texas Tour

21.-27.1.2019

The Heather

28.1.-3.2.2019

NINE DRAGONS Resort and Golf Club (18)

4.-10.2.2019

VENETIAN Golf and River Club

11.-17.2.2019

WATERLEFE Golf and River Club

18.-24.2.2019

PINE RIVERS Championship Golf Club

25.2.-3.3.2019

TUSCANY RESERVE
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Rány na odpališti se hrají ze základní plochy koberce simulátoru. Rány z
„rough, s vysokého koberce, kdy míč je uprostřed plochy zašlápnutý do
trávy do ½ svého objemu. Rány ze „sand“ hrají z bílého pole koberce kdy
míč je uprostřed plochy zašlápnutý do ½ svého objemu.
MULLIGAN se smí použít pouze v případech mimo hru rány při selhání
simulátoru, např. při neopatrném vstupu hráče do čtecí zóny simulátoru, a
to až po odsouhlasení všemi členy hrající skupiny. Použití MULLIGANU při
jakékoli zahrané ráně a domněle chybném přečtení rány simulátorem je
zakázáno a vede k diskvalifikaci hráče.
Vyhodnocovací propozice:
Hraje se podle platných pravidel golfu a místních pravidel simulátoru
uvedených v těchto propozicích.
Hraje se na rány, 18 vypsaných jamek hřiště podle rozpisu tour. Při
vícenásobném hraní kola bude započítán nejlepší dosažený BRUTTO
výsledek.
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Vyhodnocení
Výsledkem turnaje pro vyhodnocení série je počet bodů, podle umístění v
odehraném kole. Vítěz jednotlivého turnaje získává 20 bodů, druhý 19 bodů, třetí
18 bodů atd. U dělených míst získávají všichni hráči, kteří se umístili na děleném
místě, stejný počet bodů, který přísluší danému nedělenému místu.
Pokud se kola zúčastní méně jak 3 hráči, kolo se nevyhodnocuje a do Tour
nezapočítává.
Do celkového hodnocení Tour se započítávají všechny dosažené bodové výsledky
kol a vyhodnocuje se z nich 10 nejlepších dosažených výsledků. Při shodném počtu
bodů se pořadí určuje podle dalšího nejlepšího výsledku kola až do rozhodnutí.
Pořadí hráčů, kteří neodehráli 10 kol, nebude uváděno v celkovém vyhodnocení a
nebudou ani zařazeni do celkového vyhodnocení.
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Ceny pro vítěze túry, poháry a poukazy na služby golfu.

•

Vyhodnoceni budou první 3 hráči.

•

1 místo

poukaz na služby golfu v hodnotě 3000,- Kč,

•

2 místo

poukaz na služby golfu v hodnotě 2000,- Kč

•

3 místo

poukaz na služby golfu v hodnotě 1000,- Kč,
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Golf-Jezera Ostrožská Nová Ves
Nádražní 982
Ostrožská Nová Ves
687 22
Telefon recepce +420 572 501 744
www.golf-jezera.cz

