PROPOZÍCIE
GOLF SERVICE CHAMPIONSHIP 2021
GOLF SERVICE CHAMPIONSHIP 2021 (ďalej len GSC21) je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich
turnajov:
23.04.

Red Oak Nitra – Welcome Texas

23.06.

Penati Golf Resort – Legend Course

08.07.

Gray Bear Tále

31.07.

Sedín Golf Resort

10.09.

GC Welten

01.10.

Green Resort Hrubá Borša

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE
Hráč/ hráčka sa prihlási na turnaj samostatne a to registráciou prostredníctvom serveru skga.sk
alebo mailom na adrese gsc@golfservice.sk. Odhlásenie z turnaja je možné ces server skga.sk pokiaľ
je otvorená verejná registrácia. Po uzavretí prihlasovania na skga.sk je možné odhlásenie iba
prostredníctvom emailu gsc@golfservice.sk.

PODMIENKY ÚČASTI
Na turnajoch GSC21 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaní v SKGA alebo inej národnej asociáci,
ktorí uhradili green fee a štartovné.

SYSTÉM HRY TURNAJOV
•

Kategória MASTERS: rany netto (úprava HCP)

•

Kategória CHAMPIONSHIP: stableford netto (úprava HCP)

•

Kategória OPEN: stableford netto (úprava HCP)

WELCOME TEXAS
Otvárací turnaj sezóny sa hrá formátom Texas Scramble dvojíc v dvoch kategóriach. Kategória Brutto
– hrá sa na rany brutto bez vyrovnania. Kategória Netto – hrá sa na rany s HCP vyrovnaním. Pri
kategórii Netto sa berie 2/3 nižšieho hracieho HCP dvojice a 1/3 vyššieho hracieho HCP dvojice.
(Maximálny hraci HCP hráča je 36, ak má hráč vyšší HCP nastupuje do turnaja s HCP 36)
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KATEGÓRIE
Hlavné kategórie - spoločná súťaž mužov a žien
•

Kategória MASTERS: HCP +4,0 – 18

•

Kategória CHAMPIONSHIP: HCP 18,1 – 30

•

Kategória OPEN: HCP 30,1 – 54

TEMPO HRY
Hráč je povinný dodržiavať stanovený čas ( „PACE OF PLAY“) a držať sa skupiny pred ním.
Pre každý turnaj je stanovaný Pace of Play samostatne podľa ihriska.
Štandardný čas na odohratie rany /čipu, patu, rany z bankra, rany v poli, na odpalisku atď. / pre
prvého hráča v skupine je 50 sekúnd. Štandardný čas na odohratie rany /čipu, patu, rany z bankra,
rany v poli, na odpalisku atď. / pre každého nasledujúceho hráča je 40 sekúnd. Čas je skrátený
vzhľadom na možnosť prípravy hráča na svoju ranu počas zahrávania rany predchádzajúceho hráča !!
FLIGHT JE MIMO POZÍCIE AK JE JEHO ODSTUP VAČŠÍ AKO ŠTARTOVACÍ INTERVAL, ALEBO AK
ZAOSTÁVA ZA STANOVENÝM ČASOM URČENÝM NA KAŽDÚ JAMKU. ROZHODCA ZVÁŽI ČI JE
ZDRŽANIE OPODSTATNENÉ (ČAKANIE NA ROZHODNUTIE, HĽADANIE LOPTY..), A AK NIE - ZAČNE
MERAŤ ČAS.
PO VRÁTENÍ SA FLIGHTU DO POZÍCIE UŽ ULOŽENÉ TRESTY ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI.
TREST ZA PORUŠENIA PODMIENKY V HRE NA RANY PRI STRATE POZÍCIE:
1x prekročenie časového limitu - ústne varovanie rozhodcu.
2x prekročenie časového limitu - jedna trestná rana
3x prekročenie časového limitu - dve trestné rany
4x prekročenie časového limitu - diskvalifikácia
Poznámky: (1) Hráč nemusí byť upozornený, že je meraný.
(2) Rozhodca začne hráča merať od momentu, keď je na rade a nič mu nebráni v hre

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
1.
Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews, súťažného poriadku SKGA a miestnych
pravidiel ihriska.
2.
Hráči nesmú použiť v priebehu súťažného kola žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek
schválených súťažným výborom.

NASADENIE HRÁČOV/HRÁČOK
Na jednotlivé turnaje sa hráči/ hráčky nasadzujú do skupín v súlade s požiadavkami organizátorov
túry a po schválení súťažným výborom.
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TRÉNING
V deň turnaja je povolené trénovať len na miestach k tomu určených – driving range, chipping green,
putting green.

VYHODNOTENIE
Každý turnaj a každá kategória sa vyhodnocujú samostatne. V kategórii A, B a C budú vyhodnotené
prvé, druhé a tretie miesto. Podmienkou zisku vecných cien je osobná účať na vyhlasovaní výsledkov.
Pri vyhodnotení celkového poradia budú ocenení prví traja z kategórii A, B, C.

ROVNOSŤ VÝSLEDKU
V prípade rovnosti výsledkov sa rozhoduje podľa súťažného poriadku SKGA. Ak server nevie
rozhodnúť platí prednosť nižšieho hendikepu pred turnajom pri jednotlivých turnajoch. Pri rovnosti
na prvom mieste v celoročnej túre hrajú hráči „Play off“ opakovane na poslednej jamke až do
rozhodnutia.

BODOVANIE (DLHODOBÁ SÚŤAŽ)
Za umiestnenie na jednotlivých turnajov hráči získavajú body do celkového poradia na základe
nasledujúcej tabuľky. Na otváracom turnaji Welcome Texas získavajú body obaja hráči z dvojice. V
prípade umiestnenia v oboch kategóriach, hráči získavajú body podľa lepšieho umiestnenia. (ak je
dvojica v netto kategórii na prvom mieste a v brutto na piatom, získava body za prvé miesto v
kategórii netto). Na záverečnom turnaji sa získané body násobia koeficientom 2.
Poradie
1. Miesto
2. Miesto
3. Miesto
4. Miesto
5. Miesto
6. Miesto
7. Miesto
8. Miesto
9. Miesto
10. Miesto
11. Miesto
12. Miesto

Počet bodov
100
80
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5

PRESTUP MEDZI KATEGÓRIAMI
Ak hráč zmenou HCP prestúpi do inej kategórie, prenáša si aj všetky získané body. Prestup medzi
kategóriami nastane v momente keď sa hráč v danej kategórii zúčastmí turnaja.
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ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Golf Service, s.r.o., Čakanková 1F, 821 07 Bratislava

SÚŤAŽNÝ VÝBOR
Riaditeľ súťaže – Martin Marikovič

PROTEST
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas GSC 2021 písomne, najneskôr 15 minút
po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50 EUR. O proteste rozhodne
súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka.
V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie
vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá
poplatok v prospech usporiadateľa.

ZMENA PRAVIDIEL
Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
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