Prague Golf Masters 2016
by Prague Golf Team and CzechOne
CzechOne Tour 2016 Championship
propozice turnaje
http://www.pgm2016.cz

Místo konání:

Prague City Golf
K Radotínu 15, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, Česká republika
http://www.praguecitygolf.cz

Termín konání:

pondělí 17.10.2016 – pátek 21.10.2016

Systém hry:

Hlavní turnaj – středa 19.10.2016 - pátek 21.10.2016
Hra na rány brutto 54 jamek
Tři hrací kola ve třech dnech po 18 jamkách s cutem pro
prvních 40 a dělených hráčů po druhém kole (včetně amatérů)
V případě nepříznivých klimatických podmínek je soutěžní výbor oprávněn
turnaj zkrátit na nejméně 36 odehraných jamek
Hraje se podle platných pravidel golfu R&A, stálých podmínek soutěží (Hard Card)
CzechOne Tour 2016 a doplňku stálých podmínek vydaného Soutěžním výborem.
V hlavním turnaji nejsou povolena měřící zařízení ani užití golfových buggy.

Odpaliště:

všichni stejná, délka hřiště cca 6.556 metrů

Harmonogram:

pondělí 17.10.2016 – cvičné kolo
úterý 18.10.2016 – PRO-AM
středa 19.10.2016 – hlavní turnaj 1.kolo – 18 jamek
čtvrtek 20.10.2016 – hlavní turnaj 2.kolo – 18 jamek
pátek 21.10.2016 – hlavní turnaj 3. finálové kolo – 18 jamek

Prize money:

1.000.000 CZK ( cca 37.000 EUR – přepočet CZK/EUR=27,00)
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1. místo – 200.000 CZK (7.407 EUR)
2. místo – 120.000 CZK (4.444 EUR)
3. místo – 80.000 CZK (2.963 EUR)
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200 000 Kč
120 000 Kč
80 000 Kč
53 000 Kč
45 000 Kč
39 000 Kč
34 000 Kč
30 000 Kč
27 000 Kč
24 000 Kč
21 000 Kč
19 333 Kč
17 667 Kč
16 000 Kč
15 000 Kč
14 333 Kč
13 667 Kč
13 167 Kč
12 767 Kč
12 367 Kč

7 407 EUR
4 444 EUR
2 963 EUR
1 963 EUR
1 667 EUR
1 444 EUR
1 259 EUR
1 111 EUR
1 000 EUR
889 EUR
778 EUR
716 EUR
654 EUR
593 EUR
556 EUR
531 EUR
506 EUR
488 EUR
473 EUR
458 EUR
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31
32
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34
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40

12 000 Kč
11 667 Kč
11 333 Kč
11 033 Kč
10 733 Kč
10 433 Kč
10 167 Kč
9 933 Kč
9 700 Kč
9 500 Kč
9 333 Kč
9 167 Kč
9 000 Kč
8 833 Kč
8 667 Kč
8 500 Kč
8 367 Kč
8 233 Kč
8 100 Kč
8 000 Kč

444 EUR
432 EUR
420 EUR
409 EUR
398 EUR
386 EUR
377 EUR
368 EUR
359 EUR
352 EUR
346 EUR
340 EUR
333 EUR
327 EUR
321 EUR
315 EUR
310 EUR
305 EUR
300 EUR
296 EUR

Výhry jsou vypláceny převodem v CZK (čeští hráči) nebo v EUR (zahraniční hráči)
dle kursu ČNB platného ve finálový den turnaje. Daňovým nerezidentům (cizincům)
a českým rezidentům, kteří nepodepíší daňové prohlášení osoby samostatně výdělečně
činné, jsou při výplatě zdaněny srážkovou daní dle české legislativy ve výši 15%.
Prize money budou vyplaceny nejpozději 14 dní po ukončení turnaje.
V případě rovnosti počtu ran více hráčů na prvním pořadí po ukončení finálového
kola rozhoduje o konečném pořadí těchto hráčů play-off konané ihned po skončení
finálového kola po jednotlivých jamkách v pořadí určeném soutěžním výborem.
V případě rovnosti počtu ran na dalších pořadích jsou tato dělena stejně jako
odpovídající prize money.
V případě umístění amatérského hráče na pořadí s přiznanými prize money se
tomuto hráči výhra dle amatérského statutu nevyplácí a nepřechází na další hráče
v pořadí, hráči však budou poskytnuty nepeněžité výhry odpovídající amatérskému statusu.

Hráči:

PGA profesionálové + amatéři do HCP 8,0 (s výjimkou kategorie 3.)

Počet hráčů:

hlavní turnaj 19.10.-21.10.2016 – max. 96 hráčů
Hra v tříčlenných flightech, první a druhý den nasazených soutěžním výborem
a třetí den dle výsledků vzestupně (v případě shodného výsledku po dvou dnech
rozhoduje o nasazení soutěžní výbor).
V případě řádného přihlášení více než 96 hráčů budou hráči pro případnou
hranici účasti v hlavním turnaji rozdělení do těchto kategorií:
Kategorie 1. Kategorie 2. Kategorie 3. Kategorie 4. Kategorie 5. Kategorie 6. -

Vítězové turnajů CzechOne Tour 2014-2016 a hráči na 1.-5.
místě Order of Merit CzechOne Tour 2014-2016
hráči do 20. místa Order of Merit CzechOne Tour 2016 (k 12.10.2016)
hráči individuálně pozvaní promotérem turnaje
hráči do 80. místa v Order of Merit Pro Golf Tour 2016 (k 12.10.2016)
ostatní profesionálové
ostatní amatéři
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V rámci stejné kategorie má přednost dříve přihlášený hráč. V případě, že se hráč účastní
turnaje v rámci své nejnižší dosažené kategorie a je zároveň v rozsahu stanovené kategorie
vyšší, nepřesouvá se příslušnost do kategorie na další hráče v pořadí žebříčků těchto kategorií.
Soutěžní výbor si vyhrazuje právo počet 96 hráčů hlavního turnaje zvýšit či snížit nejpozději
13.10.2016 s ohledem na aktuální klimatické podmínky či aktuální počet přihlášených hráčů.

Přihlášky:

Prostřednictvím online formuláře na http://www.pgm2016.cz
Soutěžní výbor má právo odmítnout jakoukoliv přihlášku do turnaje bez udání důvodu.

Uzávěrka přihlášek: Středa 12.10.2016 v 23:59
Seznam hráčů kvalifikovaných do hlavního turnaje bude zveřejněn ve čtvrtek
13.10.2016 na http://www.pgm2016.cz .
Zrušení již provedené přihlášky bez povinnosti uhradit startovné
je možné pouze e-mailem na office@pgm2016.cz zaslaným nejpozději
ve středu 12.10.2016 v 23:59.
Startovné:

4.000,- CZK (čeští hráči) nebo 150 EUR (zahraniční hráči)
Startovné je splatné ihned po registraci pouze bankovním převodem.
Platby v CZK (čeští hráči):

Expobank CZ a.s.
č.účtu 5138781607/4000

Platby v EUR (zahraniční hráči):

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
č.ú. 0234905549
IBAN: DE13 8505 0100 0234 9055 49
BIC: WELADED1GRL

V textu poznámky platby vždy uveďte plné jméno hráče!
V případě, že hráč nebude do turnaje z jakéhokoliv důvodu kvalifikován, bude mu uhrazené
startovné neprodleně vráceno na účet, ze kterého bylo uhrazeno.

Startovní listina:

Pro první kolo hlavního turnaje bude zveřejněna nejpozději v pondělí 17.10.2016
do 16:00 na http://www.pgm2016.cz a vyvěšena v Tournament Office
v rámci clubhousu resortu. Pro další kola pak stejným způsobem neprodlenně
po ukončení kola předchozího.
Startovní listina PRO-AM turnaje konaného v úterý 18.10.2016 bude
zveřejněna nejpozději v neděli 16.10.2016 do 18:00
na http://www.pgm2016.cz

Registrace hráčů:

Hráči kvalifikovaní do hlavního turnaje jsou povinni se na místě osobně
registrovat v Tournament Office v rámci clubhousu resortu v těchto termínech:
v pondělí 17.10.2016 v době 9:00-18:00, nebo
v úterý 18.10.2016 v době 7:00-18:00, nebo
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ve středu 19.10.2016 v době od 7:00 do nejpozději 90 min před
stanoveným startovním časem hráče.

PRO-AM:

Na výzvu pořadatele je každý hráč kvalifikovaný do hlavního turnaje povinen
se zúčastnit PRO-AM turnaje konaného v úterý 18.10.2016 a to včetně vyhlášení
jeho výsledků. Za tuto výzvu se výslovně považuje uvedení jména hráče
ve startovní listině PRO-AM turnaje zveřejněné nejpozději v neděli 16.10.2016
do 18:00 na http://www.pgm2016.cz. Hráči nominovaní do PRO-AM jsou povinni
dostavit se k zahájení PRO-AM v clubhousu resortu v úterý 18.16.2016 do 9:00.
V případě, že se hráč i přes výzvu k účasti nezúčastní řádně PRO-AM turnaje včetně
vyhlášení jeho výsledků, je Soutěžní výbor oprávněn hráče vyloučit z účasti
v hlavním turnaji s tím, že hráči tímto nevzniká nárok na vrácení startovného.
Na účast v PRO-AM turnaji nemá hráč hlavního turnaje nárok, nominace hráčů
do PRO-AM turnaje je výslovně předmětem pouze rozhodnutí soutěžního výboru.

Caddies a diváci:

Caddy musí být viditelně označen visačkou turnaje, kterou hráč obdrží při registraci
do turnaje nebo neprodleně během hry od rozhodčích. Caddy nesmí být hráč,
který se sám zúčastnil daného kola. Divákům a doprovodu je zakázán vstup na
nízko střižené plochy hřiště.

Orgány turnaje:

ředitel turnaje - Michal Krejčí, mail office@pgm2016.cz
hlavní rozhodčí - Rostislav Mechúr
soutěžní výbor - Pavel Krenk (předseda), Rostislav Mechúr, Michal Krejčí
tournament office – Markéta Klosová, +420 702 213 957

Další ustanovení:

V rámci řádně uhrazeného startovného náleží zaregistrovanému hráči hlavního
turnaje jedna cvičná hra na 18 jamek v pondělí 17.10.2016. Přesný startovní
čas cvičného kola je hráč povinen dopředu rezervovat osobně nebo telefonicky
na golfové recepci resortu (tel. + 420 212240873 nebo + 420 212240881),
nejdříve však v sobotu 15.10.2016.
Řádně registrovaní hráči hlavního turnaje mají přístup na driving range resortu
zdarma a to v pondělí 17.10.2016 v době 9:00-17:30 a v ostatní dny turnaje v době
7:00-17:30.
Součástí startovného pro účastníky hlavního turnaje (19.10.-21.10.2016) je voda,
banán a tyčinka na každý hrací den.
Od pondělí 17.10.2016 budou pro hráče hlavního turnaje k dispozici speciální
turnajové birdie karty hřiště. Cena jedné karty je 250,- Kč nebo 10 EUR – platba
v hotovosti v tournament office.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost v případě, že z důvodu klimatických
podmínek nebude možno odehrát hlavní turnaj (19.10.-21.10.2016) v rozsahu
nejméně 36 odehraných jamek. V tomto případě pak nebude vyhlášeno finální
pořadí a nebudou vyplaceny žádné prize money. Hráči hlavního turnaje pak nemají
ani nárok na vrácení uhrazeného startovného. Žádný hráč nemá nárok
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na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s jeho účastí v turnaji.
Pořadatelé turnaje nezajišťují pro hráče ubytování ani dopravu na hřiště, na
internetových stránkách turnaje http://www.pgm2016.cz však budou uvedeny
kontakty na některé doporučené hotely a autopůjčovny.
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