Mezinárodní mistrovství České republiky středoškolských družstev 2018
PB Středoškolský pohár 2018
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PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, INGOLF
s.r.o.
INGOLF s.r.o.
15. května 2018
Golf Resort Mstětice
7:00 otevření registrace, 8:15 povinný slavnostní nástup
registrovaných družstev. Dále viz Organizační pokyny a
upřesnění.
zhruba v 17:30, klubovna Mstětice
Ing. Alan Babický, MBA
Dalibor Procházka
PhDr. Dana Čapková Ph.D., Ing. Alan Babický, MBA, a hlavní
rozhodčí, popř. jiný delegát ČGF
Putovní pohár, poháry, věcné ceny splňující Pravidla
amatérského statusu
Součet dvou nejlepších výsledků členů družstva na rány bez
vyrovnání na každé jamce. 1x18 jamek. Hra s úpravou HCP.
Postupný start ze dvou odpališť. Středoškolská školní družstva
podle definice - viz Organizační pokyny a upřesnění - minimálně
dvoučlenná, maximálně tříčlenná. Není umožněn start
jednotlivcům.
3 000 Kč za jedno školní družstvo.
Pro každého člena družstva je v ceně startovného snídaně,
svačina do hry a balená voda, oběd výběrem z možností při
registraci.
10. května 2018, 17:00
http://pbvos.cz/golf/
ababicky@ingolf.cz

Organizační pokyny a upřesnění
Definice účastníka Mistrovství je určeno pro tříčlenná družstva. Z logiky soutěžního systému
vyplývá, že družstvo musí být minimálně dvoučlenné. Všichni členové družstva musí být žáky
střední školy v denním studiu, z toho 2 z reprezentované školy a musí mít platný HCP.
Zahraniční účastníci musí prokázat správnost HCP certifikátem potvrzeným jejich
domovským klubem nebo federací či přístupem na server své federace aj.
Střední školou se rozumí kromě střední školy i poslední čtyři ročníky víceletých gymnázií
a střední odborná učiliště. V soutěži mohou startovat i profesionálové za předpokladu
splnění výše uvedených kritérií.
Soutěžní systém
Hlavní soutěž se hraje na 18 jamek systémem na rány bez vyrovnání se dvěma nejlepšími
započítávanými výsledky

