PROPOZÍCIE
JAGUAR GOLF TOUR 2017
Golfová túra JAGUAR GOLF TOUR 2017 pozostáva z dvoch samostatných otvorených turnajov
a jedného uzatvoreného finálového. Jej partnerskou je túra LAND ROVER GOLF TOUR 2017. Dvaja
víťazi z každého turnaja oboch túr, t.j. celkovo 8-mi hráči postupujú do spoločného uzatvoreného
finále JAGUAR LAND ROVER FINAL CHALLENGE 2017, powered by Amrop Slovakia and VÚB
BANKA, ktorého víťaz sa stane celkovým - Absolútnym víťazom JAGUAR LAND ROVER FINAL
CHALLENGE 2017. Podmienkou pre postup víťaza je vek nad 18 rokov.
Termíny:
JAGUAR GOLF TOUR 2017
o 6. máj 2017
Penati GR – Heritage Course
o 17. jún 2017
GC Hrubá Borša
LAND ROVER GOLF TOUR 2017
o 20. máj 2017
Penati GR – Legend Course
o 15. september 2017
Penati GR – Heritage Course
JAGUAR LAND ROVER FINAL CHALLENGE 2017
powered by Amrop Slovakia and VÚB BANK
o 28. september 2017
Penati GR – Heritage Course
V hodnotení o postup do finále sa berie poradie stb netto v kategórii A aj B. Z každého otvoreného
turnaja postupujú dvaja hráči. Víťaz ketegórie A a víťaz kategórie B.
V prípade, že niektorý z hráčov už postúpil do finále v predchádzajúcom turnaji, postupuje hráč
v umiestnení hneď za ním. V prípade, že víťaz nedosiahol vek 18 rokov, postupuje hráč umiestnený
v poradí za ním.
V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov v celkovom poradí JAGUAR GOLF TOUR 2017 na
prvých 3 miestach, alebo miestach postupových, rozhoduje o poradí lepší výsledok na najťažšej jamke
ihriska – podľa HCP jamky 1 až 18. V prípade rovnakého výsledku na všetkých 18 jamkách, rozhoduje
o poradí na týchto miestach žreb. Na ostatných miestach v prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov sa
určuje poradie v súlade so súťažným poriadkom SKGA. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St.
Andrews a miestnych pravidiel ihriska.
Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho
potvrdenia.

Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení
prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope).
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska.
KATEGÓRIE JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV
A kategória spoločná HCP 0-18,4 : systém stableford netto s úpravou HCP
Muži HCP 0 – 18,4: biele odpaliská
Ženy HCP 0 – 18,4: modré odpaliská
Hráči zaradení do A kategórie a zároveň do mimosúťažnej kategórie Mid-Am
Mid-AM AMAGS:
systém na rany netto s úpravou HCP
Muži HCP 0 – 18,4: biele odpaliská
Ženy HCP 0 – 18,4: modré odpaliská
B kategória spoločná HCP 18,5 – 54: systém stableford netto s úpravou HCP
Muži HCP 18,5 – 54: žlté odpaliská
Ženy HCP 18,5 – 54: červené odpaliská
Hráčom s HCP 36,1 - 54 sa bude počítať výsledok ako hráčom s HCP 36!!!
UPOZORNENIE:
- na turnajoch sa bude prísne sledovať dodržiavanie pravidla 6-7, Tempo hry, pomalá hra,
kde súťažný výbor určil rozhodcovi turnaja postupovať pri porušení pravidla 6-7 nasledovne:
1. napomenutie hráča 2. trestná rana 3. diskvalifikácia hráča
- po prvom napomenutí bude flight stopovaný časomierou (stopkami)
REGISTRÁCIA
Hráč sa na každý turnaj prihlasuje samostatne na serveri SKGA www.skga.sk Hráč je povinný sa
odhlásiť u organizátora súťaže (e-mailom alebo telefonicky) najneskôr 1 deň pred konaním turnaja v
prípade, že sa turnaja nemôže zúčastniť. Ak sa hráč turnaja nezúčastní bez predchádzajúceho
odhlásenia, nebude zo štartovacej listiny vyradený, jeho výsledok v turnaji bude scratch, t. j. následné
zníženie jeho HCP.
ŠTARTOVÁ LISTINA
Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk najneskôr 12 hodín pred
zahájením turnaja.
PODMIENKY ÚČASTI
A kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 0 –
18,4 vrátane. V priebehu série turnajov môže byť hráč preradený do kategórie B.
B kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 18,5 54 vrátane. V priebehu série turnajov môže byť hráč preradený do kategórie A.
Kategória Mid-Am AMAGS: členstvo a splnené podmienky AMAGS pre účasť
VÝŠKA TURNAJOVÉHO POPLATKU
Výška turnajového poplatku sa rovná sume za green-fee klubu + štartovné vo výške 28,- eur.
Turnajový poplatok platia hráči na mieste konania turnaja vrátane členov klubu, kde je turnaj
organizovaný (pokiaľ sa organizátor turnaja s klubom nedohodne inak). Štartovné okrem iného zahŕňa
pitný režim počas celého dňa. Občerstvenie počas turnaja a obed po hre pre každého hráča.
Turnajový poplatok zaplatí každý hráč pri registrácii na mieste konania turnaja.
NASADENIE HRÁČOV
Kategória A: Na všetky turnaje je hráč nasadený podľa HCP. Na každom turnaji štartuje hráč od
najnižšieho HCP po najvyšší po troch, resp. štyroch hráčoch v skupine (v závislosti od množstva
prihlásených hráčov a rozhodnutia organizátora turnaja). Súťažný výbor si vyhradzuje právo
obmedzenia počtu hráčov na turnaji v závislosti od podmienok stanovených golfovým klubom, na
ktorého ihrisku sa turnaj koná.

Kategória B: Na všetky turnaje je hráč nasadený podľa HCP. Na každom turnaji štartuje hráč od
najnižšieho HCP po najvyšší po troch, resp. štyroch hráčoch v skupine (v závislosti od množstva
prihlásených hráčov a rozhodnutia organizátora turnaja). Súťažný výbor si vyhradzuje právo
obmedzenia počtu hráčov na turnaji v závislosti od podmienok stanovených golfovým klubom, na
ktorého ihrisku sa turnaj koná.
Organizátor si vyhradzuje právo nasadenia hráča s vyšším HCP do skupiny hráčov s nižším HCP v
prípade ak dôjde k výpadku hráča zo štvorice štartujúcich.
Kategória Mid-Am AMAGS: Súčasťou otvorených turnajov môžu hráči v kategórii A, ktorí o to
požiadajú a spĺňajú podmienky AMAGS súťažiť v paralelnej súžaži o poradie Mid-Am AMAGS.
Vyhodnotení budú normálne v rámci hlavnej kategórie A, ale zároveň nesúťažne v rebríčku Mid-Am
AMAGS, ktorý si eviduje asociácia AMAGS pre svoje účely. Títo hráči hrajú na rany brutto.
VYHODNOCOVANIE JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV
Kategória A: Do poradia v jednotlivých turnajoch sa započítava výsledný počet stablefordových
bodov netto. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so súťažným
poriadkom SKGA.
Kategória B: Do poradia v jednotlivých turnajoch sa zarátavajú skutočne dosiahnuté netto stableford
body v turnaji. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so
súťažným poriadkom SKGA.
OCENENIA V TURNAJOCH
Prvé 3 miesta v každej kategórií na každom turnaji získavajú trofej JAGUAR GOLF TOUR 2017 a
vecné ceny.
Na každom turnaji JAGUAR GOLF TOUR 2017 sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže
Longest Drive (muži, ženy), Nearest to the Pin – spoločná.
Vložená súťaž - Best skóre na jamke č.3, hráč s najlepším výsledkom vyhráva súkromnú
degustáciu vín od firmy LAHOFER (pri rovnakom počte rán vyhráva hráč s vyšším HCP).

OCENENIE CELKOVÉHO VÍŤAZA
Víťaz celej túry získava trofej Absolútny víťaz JAGUAR LAND ROVER FINAL CHALLENGE 2017 a
vecné ceny od partnerov túry JAGUAR SLOVAKIA a LAND ROVER SLOVAKIA.
PROTEST
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po
skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný
výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude
vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do
definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.
Prajeme Vám krásne golfové zážitky
Riaditeľ turnaja: Richard Hudec
SÚŤAŽNÝ VÝBOR: Richard Hudec, Radoslav Horečný, Zuzana Hudecová
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

