
 

PRO AM CZECH PGA TOUR 2014 
 

PROPOZICE TURNAJE 
 

TURNAJ: 
PRO AM  STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2014 

28.8.2014 
1x18 jamek 
Hra na rány 

 
PRIZE MONEY: 11.000,- CZK 

 

 
DATUM:  
28.8.2014  
 
POŘADATEL: 
CZECH ONE -PROMOTÉR CZECH PGA TOUR.  
 
HŘIŠTĚ:  
YPSILON GOLF LIBEREC a.s. 
Ke Klubu 17 
463 31 Mníšek 
www.ygolf.cz 
Tel: +420 485 146 616, +420 731 547 847 
 50°49'13.192"N, 15°4'9.880"E 
Nejbližší letiště: Praha 
 
Odpaliště: PRO muži – BÍLÁ, PRO ženy – MODRÁ, AM muži – ŽLUTÁ, AM ženy – ČERVENÁ. 
 
SOUTĚŽNÍ VÝBOR:  
Ředitel turnaje: Krenk Pavel 
Rozhodčí a startér: Meloun Ivo 
Členové soutěžního výboru: Krenk Pavel, Hoffmann Vítězslav, Barták Tomáš 
 
 
PRIZE MONEY a ceny pro vítěze:  
PRO 1. místo 5.000,- CZK, 2. místo 3.000,- CZK, 3. místo 2.000,- CZK, 4. místo 1.000,- CZK 
AM 1.-4. místo, věcné ceny od partnerů TOUR 
 
Registrace hráčů: od 08:00 hodin 
Zahájení:  09:30 hodin 
Čas a způsob startu: 10:00 hodin, Canon start 
 



SYSTÉM HRY: Texas scramble, 1PRO+3AM. 
Hraje se 1x 18 jamek na rány s odpočtem týmového HCP (netto rány). 
HCP skupiny: Max. HCP hráče započítávaný do celkového HCP skupiny je 28. Hrací HCP 
skupiny = 1/10 z celkového součtu HCP. 
V případě, že skupina není kompletní (4 hráči) je do výpočtu HCP skupiny připočten HCP 28 
za každého chybějícího hráče. 

PRINCIP HRY: Hráči zahrají drive ze svých odpališť a vyberou si delší, nebo výhodnější z nich 
a z tohoto místa zase všichni zahrají druhé rány. Opět vyberou nejlepší míč a zase všichni 
pokračují z tohoto místa. Takto pokračují až do jamky. 

Poloha vybraného míče se označí v poli a v překážkách týčkem, na greenu markovátkem. 

Hráči všude v poli míč umísťují co nejblíže označené poloze (max. na délku skóre karty), ne 
blíže k jamce. V bankru - před umístěním je možné bankr uhrabat. 

Pořadí hry si mohou hráči pro každou ránu volit libovolně. 

MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ: V rámci turnaje PRO AM jsou POVOLENA měřící zařízení odpovídající 
pravidlu 14-3. 

VÍTĚZSTVÍ: Nejnižší počet netto ran. 

Rozehrávka: V případě shodného výsledku na prvním místě rozhodne o vítězství rozehrávka 
„Náhlá smrt“ hraná pouze mezi profesionály z daných skupin na jamce č. 18. 

Rovnost výsledků: V případě rovnosti výsledků na dalších místech (mimo prvního místa – viz 
rozehrávka) rozhodne o pořadí nižší počet brutto ran skupiny. Pokud je i celkový počet 
brutto ran stejný, rozhodne o pořadí nižší součet brutto ran skupiny na posledních 9, 6, 
3 nebo 1 jamce. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 

Vyhlášení vítězů: předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v cca 16 hodin. 
 
PŘIHLÁŠKY PRO HRÁČE:  touroffice@czechone. 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  
Uzávěrka přihlášek: 26. 8. 2014 ve 20 hodin.  
 
STARTOVNÍ LISTINA:  
Startovní listina bude zveřejněna 27. 8. 2014 v 19 hodin na adrese: www.czechone.cz.  
 
Poplatky PRO AM turnaj: 
Startovné za 1 AM hráče v PRO-AM turnaji: 4.000,- Kč.  
Startovné za tři AM hráče (flight) v PRO-AM turnaji: 10.000,- Kč.  
V ceně startovného je snídaně, voda a občerstvení do hry, tříchodové obědové menu po hře.  
 
KONTAKTY:  
Czech PGA Tour  
Tour Office  
Tomáš Barták, tournament administrator – PRO AM 
Tel: +420 724 257 610  
bartak@czechone.cz, touroffice@czechone 


