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REMPO Golf CUP 2007
REMPO Golf Cup 2007 je súťaž trojčlenných družstiev pozvaných hráčov, ktorých
zloženie určí žreb po prvom dni turnaja. Hrá sa systémom stableford s vyrovnaním
bez úpravy HCP.
1. Systém hry.
Turnaj sa hrá dva dni systémom stableford s vyrovnaním. Po ukončení prvého
súťažného kola sa žrebovaním určí obsadenie jednotlivých trojčlenných družstiev.
Súčet stablefordových bodov každého hráča družstva určí poradie družstva
v súťaži, pričom každý deň sa družstvu nezapočítava jeden najhorší výsledok
z troch zahraných výsledkov jednotlivých členov družstva.
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel.
2. Zloženie družstiev.
Zloženie družstiev bude určené losovaním po ukončení prvého hracieho dňa
turnaja.
Každý hráč dostane pri prezentácii do turnaja poradové číslo, pod ktorým bude
v turnaji evidovaný. Počas spoločenského večera po ukončení prvého hracieho dňa
budú všetky pridelené poradové čísla vložené do spoločného osudia a z nich budú
postupne vylosované trojčlenné družstva.
3. Výsledok družstva v súťaži.
Výsledok družstva v súťaži a jeho konečné poradie určí súčet dvoch najlepších
výsledkov stableford s vyrovnaním za každý hrací deň zahraných jednotlivými
hráčmi družstva.
Príklad:
Hráči družstva zahrajú v prvom dni turnaja nasledovné výsledky:
Hráč A. 35 bodov, hráč B. 32 bodov, hráč C. 29 bodov. Výsledok družstva za prvý hrací deň je
súčet dvoch najlepších výsledkov družstva, t.j. 67 bodov ako súčet výsledkov hráča A. a hráča B.
Výsledok hráča C. sa nezapočítava.
Hráči družstva zahrajú v druhom dni turnaja nasledovné výsledky:
Hráč A. 30 bodov, hráč B. 34 bodov, hráč C. 33 bodov. Výsledok družstva za druhý hrací deň je
súčet dvoch najlepších výsledkov družstva, t.j. 67 bodov ako súčet výsledkov hráča B. a hráča C.
Výsledok hráča A. sa nezapočítava.
Celkový výsledok družstva v turnaji je 134 bodov ako súčet výsledkov prvého a druhého dňa.

4. Poradie v súťaži, rovnaký výsledok
Súčet bodov podľa bodu 3. 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 výsledok z druhého dňa turnaja podľa bodu 3. týchto propozícií
B. lepší nezapočítaný výsledok z druhého dňa turnaja
C. lepší celkový výsledok družstva, t.j. súčet všetkých troch výsledkov
z oboch dní turnaja
D. los
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5. Podmienky účasti, štartovné
Súťaže sa môžu zúčastniť len pozvaní hráči s platným HCP, resp. ZK.
Hracie poplatky na jednotlivé súťažné kolá uhrádza organizátor súťaže.
7. Miesto a dátum konania
5. a 6. 10. 2007 (piatok, sobota) na ihrisku GC Austerlitz Slavkov u Brna
8. Usporiadateľ súťaže:
REMPO a.s.
9. Uzávierka súťaže:
Do 28.9.2007 na základe obdržanej pozvánky je hráč povinný potvrdiť svoju
účasť na turnaji:
- na mailovej adrese: caddies@caddies.sk s predmetom mailu: REMPO GOLF
CUP 2006
- korešpondenčne na adrese: Caddies, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
- telefonicky: +421 903 455 460
10. Súťažný výbor
Riaditeľ súťaže: Jaroslav Lacuška
Členovia súťažného výboru: Klára Dvorecká, Stanislav Baláž
11. Protest
Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení súťažného kola
súťažnému výboru.

