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GolfAdvisor.golf Czech Open 2021
Podmínky registrace a účasti, propozice
Turnaj pod záštitou ČGF pro profesionální a amatérské hráče v kategorii muži
4x 18 jamek
Hra na rány s cutem pro 34 nejlepších a ties po 2.kole
Datum:
11. - 15. srpna 2021
Místo:
Golf Club Beroun
Pořadatelé:
B1, a.s.
Sportwell, z.s.
Prize Money:
Trofej pro vítěze
Profesionální hráči: 30 000,- € v následujícím dělení:

pořadí

částka €

pořadí

částka €

1

10000

18

280

2

3200

19

280

3

2500

20

270

4

2000

21

270

5

1600

22

270

6

1200

23

270

7

1000

24

270

8

800

25

260

9

600

26

260

10

400

27

260

11

380

28

260

12

360

29

260

13

340

30

250

14

320

31

250

15

280

32

250

16

280

33

250

17

280

34

250

Prize money bude vyplaceno po vyhlášení výsledků v hotovosti. V případě, že se na
honorované pozici umístí amatérský hráč, příslušná odměna zůstává pořadateli.

Soutěžní výbor:
Ředitelka turnaje: Darina Muchová
Hlavní rozhodčí: Vítězslav Štrouf
Rozhodčí: nominace ČGF
Program:
11. 8. 2021
12. – 15. 8. 2021
15. 8. 2021

Turnaj partnerů, povinnost profesionálního hráče zúčastnit se
turnaje na vyzvání pořadatelem, které mu bude sděleno
nejpozději 30. 7. 2021
hlavní soutěž, hrací doba 7.00 – 20.00h,
cut po 2. kole pro nejlepších 34 hráčů a všechny ties
vyhlášení výsledků turnaje

Počet hracích míst: 144
80 profesionálů
40 amatérů s hcp max 8,0, řazení podle výše hcp
24 divokých karet
Hrací systém:
Hra na rány, 4x18 jamek na hřišti Golf Resort Beroun
Hraje se podle platných pravidel golfu R&A, stálých podmínek soutěží (Hard Card)
Czech PGA Tour 2021 a dodatku vydaného soutěžním výborem
Muži odpaliště bílé. Měřící zařízení jsou povolena.
Přihlášky:
Po vyplnění registračního formuláře na www.golfadvisorczechopen.golf hráč obdrží
email s informacemi a pokyny k zaplacení startovného.
Profesionální hráč je po úhradě startovného zařazen do turnaje až do naplnění
kapacity 80 hráčů podle pořadí přihlášek a úhrad startovného.
Amatérští hráči s plusovým hcp budou po úhradě startovného automaticky zařazeni
do turnaje, a to podle pořadí přihlášek a úhrad startovného až do naplnění kapacity
40 hráčů. Ostatní amatérští hráči jsou řazeni podle hcp a nejpozději po uzávěrce
přihlášek budou informováni o účasti v turnaji. Nárok na hrací kartu vzniká
odsouhlasením pořadatelem po splnění podmínek registrace a úhradě startovného.
V případě, že nominovaný amatérský hráč neuhradí startovné ve stanoveném
termínu, bude osloven další hráč v pořadí.
Uzávěrka přihlášek:
Amatérští hráči 31.7.2021 ve 12.00 nebo okamžikem naplnění kapacity.
Profesionální hráči 9. 8. 2021 ve 12.00 nebo okamžikem naplnění kapacity.

Startovné:
250 € profesionální hráč, 150 € amatérský hráč
storno podmínky: nejpozději 7 dní před turnajem na základě lékařského potvrzení,
bude vráceno startovné vráceno ve 100 % výši. V případě nekonání turnaje z důvodu
vyšší moci bude startovné vráceno ve 100 % výši.
Startovné zahrnuje:
soutěžní hra
stravování v hracích dnech (snídaně, jídlo po hře, občerstvení při hře)
účast na hráčské party 13. 8. 2021 pro 2 osoby
možnost cvičné hry za zvýhodněnou cenu 1 000,- Kč v období od 27. 7. - 10. 8. 2021
s výjimkou víkendových dnů
Startovní listina:
Startovní listina pro 1. kolo hlavní soutěže bude zveřejněna nejpozději 10. 8. 2021 ve
20:00 na www.golfadvisorczechopen.golf a na www.cgf.cz
Další ustanovení:
Konání a průběh akce se budou řídit aktuálními koronavirovými opatřeními vlády ČR.
Pořadatel si vyhrazuje v případě nutnosti právo na doplnění podmínek registrace a
účasti.
Ubytování - kontakty:
Hotel Grand Beroun https://www.grandberoun.cz/
Hotel Courtyard by Marriott Praha https://www.marriott.com/hotels/travel/prgpacourtyard-prague-airport/
Kontakty:
Ředitelka turnaje:
Promotér turnaje:
Média:
Sociální sítě:
Registrace:

Hospitality (hráči):
Produkce:

Darina Muchová, tel: 777 343 919
darina.muchova@czechopen.golf
Peter Feigl, tel: 739 999 999
peter.feigl@beone.cz
Alois Žatkuliak, tel: 603 556 711
zatkuliak@seznam.cz
Klára Grubnerová, tel: 734 242 407
klara.grubnerova@golfadvisor.golf
Helena Dubnová
dubnova.helena@gmail.com
Radka Važanská, tel: 737 109 930
radkavazanska@seznam.cz
Tomáš Horňák, tel: 603 500 669
tomas.hornak@golfadvisor.golf
Vlastimil Štefl, tel: 731 108 887
vlastimil@stefl.in
Gabriela Sofie Bosáková, tel: 608 662 695
gabriellaab@seznam.cz

