20. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
České Budějovice 15.6 – 22. 6. 2022

GOLF
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu; komise golfu České asociace
univerzitního sportu, Česká golfová federace a Golfový klub Hluboká nad
Vltavou

Organizátor akce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ředitel soutěže:

Petr Podlaha ml., rodpodlahova@volny.cz, tel. 602 443 331,

Termín soutěže:

21. 6. 2022 (úterý)

Místo konání:

Golfový klub Hluboká nad Vltavou

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení
pro České akademické hry České Budějovice 2022.
Výhradně přes katedry tělesné výchovy na příslušné
univerzitě. Turnaj se koná v rámci Českých akademických
her v Českých Budějovicích a je započítán do soutěže
univerzit. Uzávěrka přihlášek: 3. 6. 2022.

Startující:

Podmínkou účasti: registrace v ČGF a platný studijní průkaz nebo
v případě ukončení studia v minulém roce fotokopie diplomu. Studenti
startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty. Mistrovství se mohou
zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách bez
omezení věku. Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží
dokladem o studiu a absolventi z roku 2022
Startovní listina: 20. 6. od 12 hodin na serveru ČGF

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc – koleje Jihočeské univerzity. Stavování: voda,
ovoce, balíček na hřišti

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence závodníků:

V pondělí 20. 6. 2022 16.00 – 18.00 hodin vedle recepce klubu (nutno
předložit potvrzení o studiu – ISIC, index, diplom)

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v golfu pro rok 2022“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní rozhodčí:

Petr Vávrů

Soutěžní výbor:

Jana Giacintová, Petr Vávrů

Pravidla soutěže:

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek
soutěží ČGF a místních pravidel hřiště

Systém soutěže:

Hraje se 1x18 jamek na rány bez vyrovnání, na úpravu hendikepu
Kategorie muži – limit HCP 36,0, odpaliště BÍLÁ
Kategorie ženy – limit HCP 36,0, odpaliště MODRÁ
Vítězem kategorie se stává družstvo s nejnižším součtem ran. V případě
rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí na prvním místě v kategorii
rozehrávka hráčů – vždy jeden z družstva, hráče do rozehrávky deleguje
družstvo. Na dalších místech se o pořadí rozhoduje dle soutěžního
řádu ČGF.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění
propozic, aby byla zachována regulérnost soutěže a bylo možno soutěž
dokončit.
Podmínky účasti družstva: družstvo tvoří 4 hráči (muži i ženy) téže
univerzity – vysoké školy. Počet družstev za jednotlivé univerzity není
omezen, do hodnocení družstva se započítávají 3 nejlepší výsledky.
Minimální počet hráčů přihlášeného družstva je 3, s menším počtem
hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Počet kol: 1; způsob startu: postupný;

Vítězství:

součet 3 nejlepších brutto výsledků družstva

Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení
soutěže organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:
místě.

Po ukončení soutěže na

Časový rozpis:

8.00 zahájení

Poznámky:
Turnaj se započítává současně do UGL
Tréninkové kolo 20. 6. 2022 na vlastní náklady

Petr Podlaha ml.

Jana Giacintová

ředitel soutěže

předseda sportovní komise ČAUS

