
 

 

 

 

Golf Club Grabštejn 
 

 

Propozice 
1. Způsobilost 

turnaje se mohou zúčastnit registrovaní golfisté bez ohledu na status (amatér, profesionál), 
národnost.  
 

2. Hendikepová omezení / Počet účastníků / Seznam náhradníků / Odstoupení 
Hendikepové omezení: 
pro 6. ročník turnaje G Open nebyla stanovena žádná hendikepová omezení, pro souběžný 
turnaj G Open Junior platí hendikepové omezení 36,0 a nižší. 
Počet účastníků: 
celková kapacita turnaje byla pro 6. ročník stanovena na 140 hráčů. Jedná se o součet počtu 
startujících za všechny tři souběžné turnaje (G Open, G Open Senior, G Open Junior) 
Seznam náhradníků: 
v případě, že počet přihlášených účastníků přesáhne celkovou kapacitu turnaje, bude pro každý 
ze souběžných turnajů vytvořen Seznam náhradníků, do kterého budou přihlášení řazeni podle 
data a času přihlášky a v případě uvolnění místa v příslušném turnaji budou zařazeni do 
startovního pole 
Odstoupení: 
pokud není hráč z jakéhokoliv důvodu schopen do turnaje nastoupit, uvědomí soutěžní výbor, 
aby neblokoval své hrací místo pro další hráče 
 

3. Časový plán / Pořadí 
54 jamek hry na rány (tři hrací kola) 
čtvrtek   cvičné kolo (sleva 50% z běžného fee) 
pátek   1. kolo turnaje (18 jamek) 
sobota   2. kolo turnaje (18 jamek) 
neděle   3. kolo turnaje (18 jamek), vyhlášení vítězů, závěrečný ceremoniál 
do 3. kola se kvalifikují všichni hráči. Cutt nebude vyhlášen. 
Dělení (úprava v případě shodného výsledku) 
o vítězi rozhoduje nejnižší počet zahraných ran v součtu tří hracích kol. V případě shody o vítězi 
rozhoduje Play off, které bude hráno hráči se stejným počtem odehraných ran v jedné skupině 
systémem „sudden death“ na jamkách 1, 2, 18, 1, 1, 1, … Tento systém platí pro každý ze 
souběžně hraných turnajů 
 
 



 

 

 
 

4. Odpaliště 
G Open – muži hrají z bílých, ženy hrají z modrých odpališť 
G Open Senior – muži hrají ze žlutých, ženy hrají z červených odpališť (doprava povolena) 
G Open Junior – chlapci hrají ze žlutých, dívky z červených odpališť 
 

5. Ceny 
nejlepší hráči v jednotlivých souběžně hraných turnajích budou odměněni věcnými cenami. 
Vítězové jednotlivých souběžně hraných turnajů budou vyhlášeni jako Šampióni G Open a jejich 
jména budou zveřejněna na webu G Open v sekci Champions 
 

6. Soutěžní výbor 
členy soutěžního výboru jsou Tomča Burda, Jan Martiník, Ali Burdová, Jan Šefčík II a Jaroslav 
Richter I 
 

7. Uzavření přihlášek / Hrací poplatek / Přihlašovací formulář 
Uzavření přihlášek: 
přihlašování do turnaje bude uzavřeno 15. června 2022 ve 12.00 
Hrací poplatek: 
hrací poplatek pro rok 2022 byl stanoven pro G Open 2000,- Kč, pro G Open Senior 2000,- Kč, 
pro G Open Junior 400,- Kč za každý hrací den 
Hrací poplatek obsahuje: 
- startovné 
- 3x hrací fee 
- 3x svačina do bagu 
- 3x oběd po hře 
- balená voda volně k dispozici 
Přihlašovací formulář: 
hráči se do jednotlivých souběžných turnajů přihlašují na serveru České golfové federace, kde 
jsou jednotlivé turnaje založeny a přihlašování je otevřeno 
Seznam přihlášených hráčů a případně seznam náhradníků bude uveřejněn na webových 
stránkách turnaje G Open v sekci Players 
 

8. Podmínky soutěže 
G Open se hraje podle pravidel Golfu a podle Místních pravidel, která budou uveřejněna na 
scorekartách, které budou hráčům vydávány na startu každého kola startérem na odpališti 1. 
jamky 
Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny. 
 

9. Cvičné kolo 
den před zahájením G Open si mohou hráči rezervovat cvičné kolo se slevou 50%. Tuto rezervaci 
je možné provést v recepci Golf Clubu Grabštejn na telefonním čísle +420607932216 
 

10. Registrace 
Hráči jsou povinni provést svou registraci na serveru České golfové federace. Zahraniční 
účastníci o registraci zažádají mailem na adrese gcg@gcg.cz 
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11. Informace / Hrací časy / Dress code 
Hrací časy: 
informace o hracích časech budou zveřejněny na webu turnaje www.gopen.cz a na serveru České 
golfové federace vždy ve večerních hodinách den před daným hracím kolem. Pro první kolo 
mohou hráči na mailové adrese gcg@gcg.cz žádat o individuální hrací čas a případně i o složení 
flightu. Složení flightů pro druhé a třetí kolo bude sestavovat soutěžní výbor. 
Dress code: 
džínové kalhoty jsou zakázány 
Přerušení hry: 
- nebezpečná situace: jestliže je hra soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, 
nesmí hráči pokračovat ve hře, dokud soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru 
okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován.  
- okamžité přerušení hry (nebezpečí): jeden dlouhý zvukový signál 
- přerušení hry (tma, mlha, nehratelné hřiště): tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně 
Obnovení hry: 
- dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně 
Výše uvedené postupy organizuje pouze soutěžní výbor! 
Poznámka: hráč může sám přerušit hru, pokud se obává nebezpečí blesku 
Recording: 
score karta je považována za odevzdanou jakmile ji hráč uloží do označené zelené plastové 
krabičky. Umístění krabičky bude vždy v místě zpracování výsledků (v klubovně nebo na terase 
před klubovnou). Po uložení do zelené plastové krabičky již není možné na kartě cokoliv měnit 
či doplňovat. 
 

12. Kontakty 
Golf Club Grabštejn 
Tomáš Burda 
Telefon: +420602488027 
mail: gcg@gcg.cz 
 

13. Poznámka 
Výsledky turnaje, fotogalerie a veškeré podrobnosti k jeho historii, současnosti i budoucnosti 
jsou zveřejňovány na webu turnaje www.gopen.cz 
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