SIEMENS
GOLF CUP 2008

Program turnaja

9,00 –

9,30

Prezentácia hráčov

9,30 – 10,30

Občerstvenie, driving range

10,00 – 11,30

Postupný štart turnaja
jamka č. 1. a jamka č. 10

15,30 – 16,30

Ukončenie hry

17,00 – 20,00

Vyhlásenie výsledkov, večera formou rautu

Sprievodný program
11:00

Golfová škola

13:00

Obed

14:00

Súťaž v patovaní

Počas celého dňa možnosť jazdy na horskom bicykli po okolí.
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PROPOZÍCIE
Siemens Golf Cup 2008
je súťaž trojčlenných družstiev pozvaných hráčov, ktorých zloženie sa určí podľa vylosovaných čísiel
jednotlivých hráčov pri prezentácii do turnaja. Hrá sa systémom stableford s vyrovnaním s úpravou HCP.

1. Systém hry.
Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním.Pri prezentácii do turnaja si každý hráč vylosuje svoje
poradové číslo. Postupnosť týchto čísiel od najmenšieho po najväčšie určí zloženie trojčlenných družstiev.
Z výsledkov hráčov družstva na každej jamke sa vyberie najlepší zahraný výsledok na každej jamke a ich
prepočet určený HCP družstva určí výsledok a poradie družstva v súťaži. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of
St. Andrews a miestnych pravidiel.
2. Zloženie družstiev.
Zloženie družstiev bude určené postupnosťou čísiel vylosovaných jednotlivými hráčmi pri prezentácii do turnaja.
(čísla 1., 2. a 3. bude tvoriť jedno družstvo, čísla 4., 5., a 6. druhé družstvo atď.) Družstvá budú trojčlenné.
3. Určenie hracieho HCP družstva.
Súčet HCP všetkých členov družstva vydelený počtom členov družstva určí hrací HCP družstva, ktorým sa
prepočíta výberový výsledok družstva podľa bodu 1. týchto propozícií.
4. Výsledok družstva v súťaži.
Výsledok družstva v súťaži je určený výberom najlepšieho výsledku zahraného niektorým hráčom družstva na
každej jamke a jeho prepočtom hracím HCP družstva podľa bodu 3.
5. Poradie v súťaži, rovnaký výsledok
Počet stablefordových bodov podľa bodu 4. 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 brutto výsledok družstva
B. nižší súčet HCP družstva
C. los
6. Vyhlásené súťažné kategórie
Stableford brutto – najlepší hráč
Stableford netto – prví traja najlepší hráči
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
20. 9. 2008 na ihrisku Birdland Golf & Country Club Bűk, Maďarsko
9. Usporiadateľ súťaže:
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. v spolupráci s miestnym golfovým klubom.
10. Uzávierka súťaže:
Do 12. 9. 2008 na základe obdržanej pozvánky je hráč povinný potvrdiť svoju účasť na turnaji na mailovej
adrese: caddies@caddies.sk s predmetom mailu: Siemens Golf Cup resp. telefonicky na +421 903 455 460
11. Súťažný výbor
Riaditeľ súťaže: Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor: Ivan Baľa, Boris Giertl, Peter Parízek
12. Protest
Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení súťažného kola súťažnému výboru.
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