PROPOZÍCIE
Atlas Real Golf Cup 2008 je dvojdňová súťaž štvorčlenných družstiev pozvaných hráčov, ktorých zloženie sa
určí losovaním. Hra sa hrá systémom stableford, pričom k výpočtu bude použitý eklektikový (výberový)
výsledok družstva v súlade s bodom 4 týchto propozícií. Turnaj sa hrá bez úpravy HCP.
1. Systém hry
Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. K výpočtu stablefordových bodov družstva bude použitý
eklektikový (výberový) výsledok družstva prepočítaný hracím HCP družstva. Hrá sa podľa pravidiel golfu
R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel.
2. Zloženie družstiev
Zloženie družstiev bude určené losovaním po ukončení prvého hracieho dňa turnaja. Družstvá budú
štvorčlenné.
3. Určenie HCP družstva a hracieho HCP družstva
Súčet HCP všetkých členov družstva vydelený počtom členov družstva určí HCP družstva. Hrací HCP dužstva sa
určí podľa tabuľky hracích HCP ihriska. Týmto hracím HCP sa prepočíta výberový výsledok družstva podľa bodu
1 týchto propozícií.
4. Výberový výsledok družstva (eklektik)
Výberový výsledok družstva na každej jamke je určený najlepším zahraným výsledkom niektorého z členov
družstva na každej jednotlivej jamke.
4.1 Príklad
Na jamke číslo 1 zahrajú hráči družstva nasledovný výsledok – prvý hráč 5 rán, druhý hráč 6 rán, tretí hráč 5
rán a štvrtý hráč 4 rany. Výberovým výsledkom družstva na jamke číslo 1 je výsledok štvrtého hráča, teda 4.
5. Výsledok družstva v súťaži
Výsledok družstva v súťaži je určený súčtom prepočítaných výberových výsledkov družstva na stablefordové
body za oba hracie dni.
6. Poradie v súťaži, rovnaký výsledok
Súčet stablefordových bodov podľa bodu 5 týchto propozícií určí poradie družstva v súťaži, pričom víťazom je
družstvo s najväčším počtom bodov.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach
A. lepší výsledok z druhého hracieho dňa
B. nižší súčet HCP družstva
C. los
6. Vyhlásené súťažné kategórie
Súťaž družstiev – prvé tri najlepšie družstvá
7. Podmienky účasti
Súťaže sa môžu zúčastniť len pozvaní hráči s platným HCP, resp. ZK.
8. Miesto a dátum konania
29.-30. 5. 2008 na ihrisku GC Austerlitz Slavkov u Brna
9. Usporiadateľ súťaže
Atlas Real
10. Uzávierka súťaže
Do 3.5.2008 na základe obdržanej pozvánky je hráč povinný potvrdiť svoju účasť na turnaji na mailovej adrese:
caddies@caddies.sk s predmetom mailu: Atlas Real Golf Cup resp. telefonicky na +421 903 455 460
Všetky dôležité informácie o turnaji budú v dostatočnom časovom predstihu na: www.caddies.sk
11. Súťažný výbor
Miroslav Stanek, Pavel Tripský, Boris Vyskoč
12. Protest
Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení súťažného kola súťažnému výboru.

