4. Ročník ŠilEx Open Series
Propozice série
a) Termíny jednotlivých turnajů:
Dle turnajového kalendáře 1 – 2 turnaje v měsíci. Tyto turnaje se budou hrát zpravidla
ve třech kategoriích. Série bude také obsahovat turnaje, které se budou hrát systémem
Texas Scramble, čtyřhry a podobně.
Série bude končit finálovým turnajem, který je hodnocený dvojnásobným počtem bodů.
b) Pravidla, kategorie a odpaliště jednotlivých turnajů:
a) Pravidla, kategorie a odpaliště turnajů jednotlivců
Kategorie:
A – Společná HCP + 9 – 12,0 Na rány – bude se střídat Netto, Brutto a Netto + Brutto
B – Společná HCP 12,1 – 20,0 Stableford – bude se střídat Netto a Netto + Brutto
C – Společná HCP 20,1 – 54 Stableford (výpočet s omezením HCP 36) – bude se střídat
Netto a Netto + Brutto)
Kategorie A bude neměnná, kategorie B, C, popřípadě D, budou upraveny dle počtu
účastníku turnaje, tak aby v těchto kategoriích bylo vždy stejně hráčů.
Odpaliště:
-

Kategorie A – Muži Bílé, Ženy Modré,
Canon start Muži Žluté, Ženy Červené.
Zbývající kategorie – Muži Žluté, Ženy Červené bez rozdílu věku.

b) Pravidla, kategorie a odpaliště turnajů dvojic a družstev
Kategorie:
Vždy bude pouze jedna kategorie Na rány Netto (vypočet s omezením HCP 36)
Odpaliště:
Všichni muži žluté odpaliště, všechny ženy červené odpaliště
Poplatky:
Startovné: 290 Kč Postupný Start; 350 Kč Canon start
Green Fee: 950 Kč Základní, 690 Kč Zvýhodněné (Děti do 18 let, Studenti do 26 let a
Senioři nad 63 let)

c) Základní pravidla ŠilEx Series
ŠilEx Series je série turnajů pořádaná klubem PGCOV. Její součástí jsou základní
turnaje a na závěr finálový turnaj.
Při rovnosti výsledků u jednotlivých turnajů se body sečtou a vydělí počtem stejných
výsledků.
Když budou vypsány vložené soutěže, vítězové budou hodnocení 1/5 maximálního
zisku bodů za Stableford Netto (Pokud bude za 1. místo 500 bodů, tak za každou
vloženou soutěž se dostane 100 bonusových bodů.
a) Turnaje jednotlivců
Základní turnaj:
Počítání Netto (HCP 36):1. místo 500 bodů; 2. místo 450 bodů; 3. místo 400 bodů; 4.
místo 370 bodů a každé další místo se odpočte 10 bodů, až do 40. místa za 10 bodů.
Počítání Brutto:
1. místo 500 bodů; 2. místo 450 bodů; 3. místo 400 bodů; 4. místo
370 bodů a každé další místo se odpočte 10 bodů, až do 40. místa za 10 bodů.
Tyto 2 položky se sečtou, maximálně by se dalo získat za jeden turnaj 1000 bodů
Bonus za účast v turnaji. 50 bodů
Finálový turnaj:
Počítání Netto (HCP 36):1. místo 1000 bodů; 2. místo 900 bodů; 3. místo 800 bodů; 4.
místo 740 bodů a každé další místo se odpočte 20 bodů, až do 40. místa za 20 bodů.
Počítání Brutto: 1. místo 1000 bodů; 2. místo 900 bodů; 3. místo 800 bodů; 4. místo
740 bodů a každé další místo se odpočte 20 bodů, až do 40. místa za 20 bodů.
Tyto 2 položky se sečtou, maximálně by se dalo získat za jeden turnaj 2000 bodů
Bonus za účast v turnaji 200 bodů
b) Turnaje dvojic a družstev
Do žebříčku se bude počítat pořadí v turnaji dle vypsaných propozic
1.
2.
3.
4.

Místo
Místo
Místo
Místo

– každý hráč dvojice nebo družstva získá 500 bodů;
- každý hráč dvojice nebo družstva získá 450 bodů;
- každý hráč dvojice nebo družstva získá 400 bodů;
- každý hráč dvojice nebo družstva získá 370 bodů;

a každé další místo se odpočte 10 bodů, až do 40. místa za 10 bodů.
Bonus za účast v turnaji 50 bodů
Vítězství v ŠilEx Open Series:
Vítězem ŠilEx Open Series se stane hráč s největším součtem bodů získaných
v jednotlivých turnajích bez jednoho nejhoršího výsledku. To znamená, že pokud bude
9 základních turnajů, bude se počítat pouze 8 největších bodových zisků + body
z Finálového turnaje.
Ceny za celkové pořadí:
1. Místo- zájezd se společností Golfové cesty / roční hrací příspěvky na rok 2021.

