
GOLFCENTRUM ONLINE GOLF TOUR 2018-19

Termín konání:  průběžně od 10.12.2018 do 3.3.2019, finálový turnaj od 4.3. do 10.3.2019.
Místo konání:  Všude kde jsou simulátory Full Swing s E6.

Propozice: 
Každý turnaj se hraje celý týden.Hraje se na rány brutto i netto.
Hrát lze všude na simulátorech Full Swing na softweru E6. Hráči mohou hrát v průběhu
týdne kolikrát chtějí. Započítán jim bude nejlepší výsledek, který, ve formě fotky skor karty po
dohrání, pošlou na e-mail info@golfcentrumliberec.cz. Hráči se na turnaj nemusí
přihlašovat. Do hodnocení bude zahrnut i výsledek nepřihlášeného hráče, pokud bude mít
výše uvedenou požadovanou formu.V rámci tour bude odehráno 12 turnajů v každé
kategorii + finále. V kategorii netto hrají muži z odpališť AMATEUR, ženy LADIES. V
kategorii brutto hrají muži mladší než 50 let z odpališť PRO, muži 50 let a starší z odpališť
AMATEUR, ženy bez rozdílu věku z odpališť LADIES. Zúčastnit se mohou profesionální a
amatérští hráči. Všechny turnaje se hrají na středně rychlých grýnech, bez větru, pin 2.
Podle umístění v turnaji získává prvních sedmdesát hráčů body podle “Tabulky bodování
SRST a Online golf”. Ve finálovém turnaji jsou body dvojnásobné. Tabulka bodování na
http://www.golfcentrumliberec.cz/tournaments.php ).
Výsledky jednotlivých turnajů a průběžný stav bodování budou na
http://www.golfcentrumliberec.cz/tournaments.php
Po odehraných třech turnajích (brutto i netto) bude hráčům upraven HCP. Úprava se provede tak, že
součet odchylek výsledků hráče od paru hřiště v odehraných turnajích plus výchozí HCP se podělí
počtem odehraných turnajů plus 1 (výchozí HCP). Takto vypočtený HCP bude výchozím pro další
tři kola, po kterých se HCP znovu přepočítá. 
Po skončení základní části bude v každé kategorii vypsán finálový turnaj. 
Ceny:  Putovní pohár věnuje Golfcentrum Liberec.
Startovné: Dle ceníků za simulátory v jednotlivých indoorech.
Poznámka: Po vyfocení skor karty je nutné kliknout na OK, čímž se otevře statistika hry. Dále je
nutné kliknout na “Expanded Player Stats” , vyfotit počet mulligans a fotku poslat společně se skor
kartou. Na E6 1.6 (Golfcentrum) najdete počet mulligans pokud na pravé liště statistiky sjedete
dolů.

týden netto brutto

10.12. - 16.12 BANFF SPRINGS VALDERAMA GOLF CLUB

17.12. - 23.12. BETHPAGE BLACK TROON NORTH MONUMENT COURSE

24.12. - 30.12. BAY HILL CLUB AND LODGE TRIBUTE AT THE OTSEGO CLUB

31.12. - 06.01 THE BELFRY TORREY PPINES - SOUTH COURSE

07.01. - 13.01. BIGHORN - THE CANYONS COURSE ST ANDREWS OLD COURSE

14.01.- 20.01. BIGHORN - THE MOUNTAIN COURSE SEE ISLAND GOLF CLUB

21.01. - 27.01. BOUNTIFUL Ridge HAPUNA GOLF COURSE

28.01. - 03.02. CASTLE PINES GOLF CLUB PINEHURST NO.8

04.02. - 10.02. COG HILL -DUBSDREAD KIAWAH ISLAND OCEAN COURSE

11.02. - 17.02. COVERED BRIDGE GOLF CLUB KAPALUA PLANTATION

18.02. - 24.02. DORADO BEACH EAST COURSE PGA NATIONAL CHAMPION COURSE

25.02. - 03.03. EMERALD DUNES PELICAN HILL GOLF CLUB

04.03. - 10.03. ENTRADA AT SNOW CANYON MAUNA KEA - RESORT

http://www.golfcentrumliberec.cz/tournaments.php

