
 

                                                           Propozice  

           SNAKE EYES BÚŘOV GOLF TOUR  2011 

 
1.   Pořadatel:             Búřov golf club  

 

2.   Termín :    22.7. – 15.10. 2011 

  

3.   Ředitel turnaje:   Mikuláštík Silvestr 

 

4.   Informace:           www.burovgolf.cz, 608 829892 

 

5.   Soutěžní výbor:  Krčmář Jaroslav, Michaela Mikuláštík, 

 

6.   Přihlášky:           burovgolf@seznam.cz 

 

7.   Podmínky účasti:   a) klubová příslušnost v klubu v ránci ČGF 

                                       b) hcp 0 -54, amatéři bez hcp 

                                       c) zaplacené startovné 

 

8.   Omezení účasti:  bez  

                                       

9.   Startovné:            650,- Kč Rožnov p. R v ceně je fee 

                                         450,- Kč Búřov v ceně je fee a občerstvení 

 

10. Ceny:                    putovní pohár, poháry v každé kategorii 1-3. místo,                          

Celková dotace 95 000,-kč 

 

11. Soutěže a Kategorie:    A -  Absolutní pořadí na rány bez vyrovnání hcp 

                                             B  -  Búřov golf club tour ( pouze členi BURGC) 

   Steb. body - neto 

                                             C  –  Valašský golf club tour (pouze členi VALGC) 

        Steb. body - neto 

      

12. Start: postupný z jamky č. 1  

                                  

 

Preambule : 

 
Tato tour je určena všem amaterským golfistům, kteří si chtějí porovnat svou 

výkonnost s ostatními hráči. Soutěž je určena pro členy BERGC a VALGC, ale 

http://www.burovgolf.cz/


můžou se zúčastnit i členové jiných clubů v rámci kategorie Absolutního pořadí 

na rány bez vyrovnání hcp. 

 Búřov golf club by tak velice rád uspořádal tuto tour do budoucna jako tradiční 

akci v rámci aktivit clubu pro nejen své členy. 

 

 

 

     Hrací systém a technická ustanovení 

 
1. Hráč(ka) p se múže přihlásit maximálně do 6-ti turnajů ( 4x Rožnov p.R 

a 2x Búřov ve Val Bystřici) členové BURGC a VALGC jsou 

automaticky zařazen do absolutního pořadí. Hráči můžou absolvovat 

libovolný počet turnajů mimo započítávané výsledky tour. 

2. Hrací systém:  

- Od 22. 7.2011 se můžou hráči libovolně přihlásit ( max 4x) každý 

pátek při turnaji konaném na hřišti v Rožnově p. R. do SEBGT 

2011 

- Dále si můžou vybrat dva ze tří termínů turnajů hraných na Búřově 

ve Valašské Bystřici -  24.  9. nebo  1. 10. a finálový turnaj  s 

 vyhlášením celé tour se bude konat 15. 10. 2011 

- Hraje se 6 turnajů  na 18 jamek při čemž se bude počítat 5 

nejlepších výsledků. Pro výsledky  do absolutního pořadí je 

podmínka 5-ti soutěžních výsledků.  

- Všichni hráči hrají na rány do absolutního pořadí bez úpravy hcp a 

členové BURGC a VALGC na Steb. body s úpravou hcp  

- Na hřišti v Rožnově se hraje  na úpravu HCP v rámci ČGF, na 

Búřově nikoliv 

- Členové clubu v rámci ČGF bez HCP se můžou zúčastnit tour, kdy 

se jim pro turnaje v Rožnově budou započítávat do aktuálního 

HCP mimo ČGF. 

-  Turnaje konané na hřišti Na Búřově se nebudou počítat do úpravy 

HCP hráčům. 

- Odpaliště: muži – žluté, ženy – červené 

- hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních 

pravidel. 

 

3. Start: postupný, startovní čas viz startovní listina na stránce ČGF 

 

4. Vyhodnocení SEBGT 2011: 
 

Absolutním vítězem se stává hráč s nejnižším součtem výsledků 5 turnajů na 

rány bez vyrovnání HCP  



Vítězem club tour se stávají hráči s největším počtem Steb. bodů  s vyrovnáním 

HCP z obou clubů ze součtu bodů s max 5 turnajů, minimální hranice není 

stanovena. Hráč smí být zařazen do výsledků pouze v jednom klubu. 

Při rovnosti ran v absolutním pořadí rozhoduje nejnižší zahraný výsledek 

jednotlivých turnajů. Při rovnosti bodů club tour vyhrává hráč s vyšším počtem 

bodů v jednom z turnajů. 

 

5. Věcné ceny: 

 

Absolutní pořadí  

-  vítěz obdrží Putovní pohár,pohár, Pobytový poukaz  pro 4 osoby na 5 dnů 

v hodnotě 10 000,-kč 

-  druhý v pořadí obdrží pohár, Pobytový poukaz pro 2 osoby na 5 dnů  

-  třetí v pořadí obdrží pohár, Pobytový poukaz pro 2 osoby na 3 dny 

-  ocenění budou hráči na 4. – 10. místě dle vlastního výběru z nabídky cen 

golfového vybavní 

 

Búřov golf club tour – pouze členové BURGC 

-  vítěz obdrží pohár a  speciální cenu - pečené sele, bečku piva, Poukaz na               

hole Snake  Eyes v hodnotě 15 000,-  

-  druhý v pořadí obdrží pohár, Poukaz na hole Snake Eyes v hodnotě 10 000,- a 

bag  v hodnotě 4 000,-  

-  třetí v pořadí obdrží pohár,  Poukaz na hole Snake Eyes v hodnotě 8 000,- a 

bag v hodnotě  3 000,-  

-  ocenění budou hráči na 4. – 10. místě dle vlastního výběru z nabídky cen 

golfového vybavení 

  

Valašský golfový club tour – pouze členové VALGC 

-  vítěz obdrží pohár, Poukaz na FEE dle vlastního výběru z nabídky cen 

-  druhý obdrží pohár , Poukaz na FEE dle vlastního výběru z nabídky cen 

-  třetí obdrží pohár, Poukaz na FEE z nabídky cen 

 

 

6.  Přihlášení : 

 

Hráči se mohou přihlásit od 18.7.2011 nejpozději do 31. 8. 2011 na recepcích 

Burgc a Valgc nebo na stránkách ČGF. 

 

Přejeme všem golfistům mnoho zdaru, málo ran a hodně bodů 

 

 

Ve Val. Bysřici dne 17.7.2011 


