
	 	 	 	 	 	 	 	
	 


KVALIFIKAČNÍ TURNAJE RELMOST
D+D Real Czech Challenge, Prague Golf Challenge,

D+D Real Czech Masters  
&  

CZECH ONE TROPHY 2017

PROPOZICE TURNAJE
 

DATUM KONÁNÍ 24. - 26. 4. 2017  
 

MÍSTO KONÁNÍ PRAGUE CITY GOLF 
K Radotínu 15, Praha 5 - Zbraslav  
www.praguecitygolf.cz

POŘADATEL: RELMOST 
 
SOUTĚŽNÍ VÝBOR 

Ředitel turnaje: Zdeněk Jehlička  
Hlavní rozhodčí: David Forbelský  
Rozhodčí: Jiří Machka  
Soutěžní výbor: Zdeněk Jehlička, Pavel Krenk, David Forbelský, Jiří Machka

HRACÍ SYSTÉM 
 
Hra na rány, 1x 18 jamek, jednokolové kvalifikace RELMOST  
Hra na rány, 3x 18 jamek, tři hrací kola CzechOne Trophy*  
* V případě nepříznivých klimatických podmínek je soutěžní výbor oprávněn turnaj zkrátit na nejméně 36 odehraných 
jamek 

Hraje se na rány podle platných pravidel golfu R&A, Hard Card Czech One Tour 2017, Místních 
pravidel a doplňku stálých podmínek vydaného Soutěžním výborem. 

Nejsou povolena měřící zařízení ani užití golfových buggy.  
 
PROGRAM TURNAJE* 
* promotér si vyhrazuje právo na změnu programu



23. duben 2017 
tréninkové kolo

24. duben 2017 
hra na rány 1x 18 jamek, postupný start z jamky č. 1 od 9:00 
 
jednokolová kvalifikace o TŘI DIVOKÉ KARTY na turnaj D+D REAL Czech Challenge** 

1. kolo turnaje CzechOne Trophy #  

**V případě rovnosti výsledku o poslední postupové místo bude sehráno play-off s cílem určit po-
sledního postupujícího. Viz podmínky play off

25. duben 2017 
hra na rány 1x 18 jamek, postupný start z jamky č. 1 od 8:00* 

jednokolová kvalifikace o TŘI DIVOKÉ KARTY na turnaj Prague Golf Challenge** #  
 
2. kolo turnaje CzechOne Trophy  
 
**V případě rovnosti výsledku o poslední postupové místo bude sehráno play-off s cílem určit po-
sledního postupujícího. Viz podmínky play off

26. duben 2017 
hra na rány 1x 18 jamek, postupný start z jamky č. 1 od 8:00* 
 
jednokolová kvalifikace o DVĚ DIVOKÉ KARTY na turnaj D+D REAL Czech Masters  

3. kolo turnaje CzechOne Trophy #  
 
V případě rovnosti výsledku o poslední postupové místo bude sehráno play-off s cílem určit posled-
ního postupujícího. Viz podmínky play off 

*čas startu může být upraven v závislosti na klimatických podmínkách  

PRIZE MONEY CZECHONE TROPHY: 250 000,-Kč 
Hra na rány 3× 18 jamek  
 
Výsledky budou započítány z kvalifikačních turnajů D+D real. Pro umístění v Czech one trophy je 
nutné odehrát všechny vypsané turnaje. Případné nedohrání, nebo diskvalifikace v jednom turnaji 
nemá vliv na účast v ostatních kvalifikačních turnajích, pouze na výsledek v Czech one trophy. 



Výhry jsou vypláceny převodem v CZK (čeští hráči) nebo v EUR (zahraniční hráči) dle kurzu ČNB 
platného první den po skončení turnaje. Daňovým nerezidentům (cizincům) a českým rezidentům, 
kteří  nepodepíší  daňové prohlášení osoby samostatně  výdělečně  činné, jsou při  výplatě  zdaněny 
srážkovou daní dle české legislativy ve výši 15 %. Prize money budou vyplaceny nejpozději 14 dní 
po ukončení turnaje. 

CZECHONE TROPHY 24. - 26. 4. 2017

Total Prize Money 250 000 CZK (9 259EUR)*

Order % Prize Money

  EUR CZK

1 18,00% 1 667 € 45 000 Kč

2 12,00% 1 111 € 30 000 Kč

3 8,00% 741 € 20 000 Kč

4 5,30% 491 € 13 250 Kč

5 5,20% 481 € 13 000 Kč

6 5,10% 472 € 12 750 Kč

7 5,00% 463 € 12 500 Kč

8 4,60% 426 € 11 500 Kč

9 4,40% 407 € 11 000 Kč

10 3,90% 361 € 9 750 Kč

11 3,30% 306 € 8 250 Kč

12 3,20% 296 € 8 000 Kč

13 3,10% 287 € 7 750 Kč

14 3,00% 278 € 7 500 Kč

15 2,90% 269 € 7 250 Kč

16 2,80% 259 € 7 000 Kč

17 2,70% 250 € 6 750 Kč

18 2,60% 241 € 6 500 Kč

19 2,50% 231 € 6 250 Kč

20 2,40% 222 € 6 000 Kč



POČET HRACÍCH MÍST: max. počet hráčů je 126 na každé kolo

POPLATKY - kvalifikační turnaje:  
24. duben 3.260,-Kč nebo 120EUR  
25. duben 3.260,-Kč nebo 120EUR  
26. duben 4.900,-Kč nebo 180EUR

V případě účasti ve všech kvalifikačních kolech je zvýhodněná cena balíčku fee 10.000 Kč nebo 
370 Eur.

 
Úhrada poplatků bankovním převodem na účet: 

Pro platbu v CZK, Česká spořitelna, č. ú: 5573262/0800  
Pro platbu v EUR, Česká spořitelna, č. ú: BIC (SWIFT): GIBACZPX IBAN: CZ 98 0800 0000 
0000 0557 3342

Pokud se hráč odhlásí z turnaje po 18. duben 2017, bude mu vráceno 50% startovního poplatku.

POPLATKY - CzechOne Trophy:  
1.000,-Kč nebo 40EUR

Úhrada poplatků bankovním převodem na účet: 

Pro platbu v CZK  
UniCredit Bank Czech č.ú. 2109360578/2700 IBAN CZ73 2700 0000 0021 0936 0578  
BIC : BACXCZPP 

Pro platbu v EUR  
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien č.ú. 0234905549 IBAN DE13 8505 0100 0234 9055 49, 
BIC: WELADED1GRL 

Cena startovného zahrnuje: 
Vstup na cvičné plochy (DR, putting a chipping green)  
Jeden žeton na driving range na každé hrací kolo  
Občerstvení do hry 

CVIČNÉ KOLO 

Pro rezervaci startovního času na cvičné kolo hráč musí kontaktovat přímo golfový resort - http://
www.praguecitygolf.cz/cz/kontakty  
Zvýhodněná cena za cvičné kolo je 1.300 Kč. Balíček obsahuje fee, vodu, tatranku a birdie kartu. 

REGISTRACE DO TURNAJŮ:  

Neděle 23. dubna:  
osobní registrace hráče od 9:00 do 16:00 hodin (Tour Office v rámci klubovny resortu). 

Pondělí 24. dubna  
osobní registrace hráče od 7:30 (Tour Office v rámci klubovny resortu) a osobní registrace hráče 
nejpozději 60 minut před startovním časem (v Tour Office). 

http://www.praguecitygolf.cz/cz/kontakty


Úterý 25. dubna:  
osobní registrace hráče od 7:00 (Tour Office v rámci klubovny resortu) a osobní registrace hráče 
nejpozději 60 minut před startovním časem (v Tour Office). 

Středa 26. dubna:  
osobní registrace hráče od 7:00 (Tour Office v rámci klubovny resortu) a osobní registrace hráče 
nejpozději 60 minut před startovním časem (v Tour Office).

STARTOVNÍ LISTINA:  
Startovní listina pro první kolo bude zveřejněna 23. 4. 2016 do 13:00 na adrese: www.cgf.cz a vy-
věšena v Tour Office. Pro další kola pak stejným způsobem neprodleně po ukončení kola předcho-
zího. 

Startovní listina na pondělí bude vyvěšena na  
 http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505961290

Startovní listina na úterý bude vyvěšena na  
 http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505961372

Startovní listina na středu bude vyvěšena na  
http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505961385

VÝSLEDKY: 
Výsledky z každého kola budou vyvěšeny na:

Pondělí: 
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=505961290

Úterý:  
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=505961372

Středa:  
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=505961385

Výsledky CzechOne Trophy budou publikovány na  
http://www.czechone.cz/en/tour/tour-2017/czech-one-trophy.html  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 
Po skončení každého kvalifikačního kola budou vyhlášeny výsledky daného kola.  
Divoké karty získají hráči, kteří po dohrání 18ti jamek budou na prvních třech (v případě turnajů 
pod hlavičkou Challenge Tour), případně prvních dvou místech (turnaje pod hlavičkou European 
Tour). 

Výsledky turnaje CzechOne Trophy budou vyhlášeny samostatně po odehrání 3. kola a po vyhláše-
ní výsledků kvalifikačního kola.

http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505961290
http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505961372
http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505961385
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=505961290
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=505961372
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=505961385
http://www.czechone.cz/en/tour/tour-2017/czech-one-trophy.html


PODMÍNKY PLAY-OFF: 

V případě nutnosti určit posledního postupujícího se bude hrát play off na rány systémem náhlá 
smrt na jamkách 18 a 9 do rozhodnutí. Podle počtu účastníku soutěžní výbor rozhodne o složení 
skupin pro play off.    
 
NEODEHRANÉ, NEBO NEDOKONČENÉ KOLO: 

V případě nedohrání jednotlivého kola o divoké karty z důvodu nepřízně počasí, nebo nebezpečné 
situace, která bude mít za následek zrušení kola soutěžním výborem, budou vítězové určeni losem.


