REGION SENIOR TOUR
MORAVA 2021
XV. ročník
Hřiště
Brno Kaskáda, Austerlitz, Kořenec, Mnich, Olomouc, Telč, Adamstal, Diamond, Haugschlag,
Hrubá Borša, Poysdorf, Senica, Skalica, Sedin, Enzesfeld, Šilheřovice, Schönborn, Ottenstein,
Čeladná a Weitra
Hrací turnajová kola soutěže RST Morava
Kolo
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RST Morava R+S = Turnaj RST Morava – na RÁNY + STABLEFORD.
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Výsledky turnaje RST Morava STABLEFORD ze dne 27.9.2021 na Kaskádě se nezapočítávají do celkového
pořadí Tour v kategoriích Stableford.

Soutěže v rámci Region Senior Tour Morava
V roce 2021 se budou hrát 2 soutěže – Stableford s plným vyrovnáním a na Rány bez vyrovnání.
1. RST Morava S – STABLEFORD
Seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem STABLEFORD na 22 kol s plným vyrovnáním,
vyhodnocovaná bodovým systémem z nejlepších 9 kol soutěže. Do této soutěže se vyhodnocují
všechna turnajová kola RST Morava I až XXII (všechny turnaje RSTM 2021 kromě posledního).
Kategorie Senior – průběžné vyhodnocování:
A
muži 50 let (a více) HCP 0 - 54
- STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním
- ceny za konečné 1. – 5. místo
B
ženy 50 let (a více) HCP 0 - 54
- STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním
- ceny za konečné 1. – 3. místo
Kategorie Master Senior – zelené barevné označení v průběžném vyhodnocování kategorií A/B:
AM
muži 65 let (a více) HCP 0 - 54
- STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním
- ceny za konečné 1. – 3. místo
BM
ženy 65 let (a více) HCP 0 - 54
- STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním
- ceny za konečné 1. – 3. místo
Kategorie Super Master Senior – modré barevné označení v průběžném vyhodnocování kategorií
A/B a AM/BM:
ASM
muži 75 let (a více) HCP 0 - 54
- STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním
- cena za konečné 1. místo
(nejlepší konečné umístění v tabulce AM – Master Senior)
BSM
ženy 70 let (a více) HCP 0 - 54
- STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním
- cena za konečné 1. místo
(nejlepší konečné umístění v tabulce BM – Master Senior)
Hráči/hráčky kategorie Super Master Senior jsou v průběžných výsledcích RSTM v tabulkách A/B a
AM/BM označeni modrou barvou.
2. RST Morava R – RÁNY
Seniorská soutěž mužů a žen hraná systémem na RÁNY na 23 kol, vyhodnocovaná bodovým
systémem z nejlepších 9 kol soutěže. Do této soutěže se vyhodnocují turnajová kola RST Morava
označená RST Morava R. U kategorie Super Master Senior se do celkových výsledků vyhodnocuje 22
kol, nezapočítává se poslední kolo na Kaskádě.
Kategorie Senior - průběžné vyhodnocování:
C
muži 50 let (a více) HCP 0 - 54
- na rány BRUTTO
- cena za konečné 1. – 5. místo
D
ženy 50 let (a více) HCP 0 - 54
- na rány BRUTTO
- cena za konečné 1. – 3. místo
Kategorie Master senior – průběžné vyhodnocování:
CM
muži 65 let (a více) HCP 0 - 54
- na rány BRUTTO
- cena za konečné 1. – 3. místo
DM
ženy 65 let (a více) HCP 0 - 54
- na rány BRUTTO
- cena za konečné 1. – 3. místo
Kategorie Super Master Senior – modré barevné označení v průběžném vyhodnocování kategorií
C/D a CM/DM:
CSM
muži 75 let (a více) HCP 0 - 54
- na Rány BRUTTO
- cena za konečné 1. místo
(nejlepší konečné umístění v tabulce CM – Master Senior)
DSM
ženy 70 let (a více) HCP 0 - 54
- na Rány BRUTTO

- cena za konečné 1. místo
(nejlepší konečné umístění v tabulce DM – Master Senior)
Podmínky účasti
OPEN soutěž pro seniory – seniorský věk dosažený v roce 2021, muži i ženy 50 let a více.
Kategorie Senior - Seniorský věk dosažený v roce 2021. Muži i ženy 50 let a více.
Kategorie Master Senior – Master seniorský věk dosažený v roce 2021. Muži i ženy 65 let a více.
Kategorie Super Master Senior – Super Master seniorský věk dosažený v roce 2021. Muži 75 let
a více a ženy 70 let a více.
Uhrazené green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem.
Green fee – vypsané Seniorské fee / kolo dle rozpisu jednotlivých turnajů na ČGF.
Startovné - 250,- Kč v ČR nebo 10 € na zahraničních hřištích / kolo (nutná platba v hotovosti).
Přihlášky a startovní listina
Na serveru www.cgf.cz nejpozději dva dny před soutěží do 12:00 hod. Celkový počet startujících
stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště.
Startovní listina bude vyvěšena od 16:00 hod na serveru www.cgf.cz vždy den před termínem kola.
Výsledky
Výsledky jednotlivých kol nebudou samostatně vyhlašovány, budou však standardně uváděny na
serveru ČGF a po převedení na body (viz bodové hodnocení turnajů) bude průběžné pořadí soutěže
vyhlašováno na www.rstm.cz.
Organizace finálového turnaje
Vzhledem ke specifické organizaci finálového turnaje RSTM (start ze 2 jamek, menší počet účastníků a
nezbytnost co nejrychlejšího dopočítání výsledků a vyhlášení vítězů) má ředitel tohoto turnaje právo
upřednostnit účast vybraných hráčů i na úkor hráčů případně dříve řádně přihlášených přes server
ČGF. Jedná se o adepty na honorovaná celková umístění ve všech kategoriích. Mohou být také
upřednostněni hráči s účastí na větším počtu turnajů v daném ročníku na úkor hráčů s účastí nižší.
Po ukončení posledního turnaje budou vyhlášeny výsledky na oceňovaných místech.
Konečné úplné výsledky soutěží budou vyhlášeny následně na uvedených webových adresách.
Ceny
Za vítězství v jednotlivých kolech se ceny neudělují. Na závěr celé RST Morava budou ceny uděleny
podle uvedeného rozpisu soutěží.
Technická ustanovení
Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých hřišť
a Propozic Region Senior Tour MORAVA 2021.
Nasazení soutěžících do jednotlivých kol bude provedeno dle HCP. Hráči a hráčky startují společně.
Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP.
Muži hrají ze žlutých, ženy z červených odpališť.
Jednotlivá kola označená RST Morava R+S se hrají systémem hry „na RÁNY BRUTTO“ a zároveň
„STABLEFORD NETTO s plným vyrovnáním“ podle aktuálního HCP platného v den konání každého
kola. V soutěži na RÁNY BRUTTO budou v daném kole RST Morava R + S vyhodnoceni jen soutěžící,
kteří odevzdají výsledky na všech jamkách kola. Ostatní budou vyhodnoceni v soutěži STABLEFORD
NETTO.
O umístění v turnaji ve hře STABLEFORD NETTO (kategorie A, B, AM a BM) rozhoduje celkový vyšší
počet Stableford bodů (po započtení plného vyrovnání na jednotlivých jamkách kola) podle
vyhodnocení na serveru ČGF. Při shodném celkovém počtu Stableford bodů rozhoduje vyšší počet
Stableford bodů na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto
vyhodnocovacího systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se jim přidělí počet bodů podle prvního
pořadí děleného místa.
O umístění v turnaji ve hře „na RÁNY“ (kategorie C, D, CM a DM) rozhoduje nižší celkový počet ran v
kole podle vyhodnocení na serveru ČGF. Při shodném celkovém počtu ran rozhoduje nižší součet ran
na posledních 9, 6, 3 a jedné jamce. Při shodném umístění i po použití tohoto vyhodnocovacího
systému hráči/hráčky místo dělí a za kolo se jim přidělí počet bodů podle prvního pořadí děleného
místa.
Za odehraný turnaj je hráčům/hráčkám přidělován v každé soutěži počet bodů podle přiložených
tabulek.

O umístění v kategoriích Super Master Senior rozhoduje pořadí těchto hráčů/hráček v kategoriích
Master Senior. Počet bodů v těchto kategoriích je shodný s počtem přidělených bodů v kategoriích
Master Senior.
Pokud se v kategorii turnaje zúčastní méně jak 3 vyhodnocovaní hráči, pořadí se v takové kategorii
daného turnaje nevyhodnocuje a do celkového pořadí RSTM se nezapočítává. Při turnajích na 9jamkových hřištích se toto kritérium vztahuje na součet počtu hráčů z obou hřišť. V kategoriích, kde by
mohla tato situace nastat (zejména u kategorie Master Senior ženy na Rány BRUTTO) se
hráčům/hráčkám doporučuje dohrávat jamky, aby nedocházelo ke zbytečnému nevyhodnocování
kategorie v turnaji. Tato podmínka neplatí pro kategorie Super Master Senior, které se
vyhodnocují podle pořadí v kategoriích Master Senior, které také řídí případné
nevyhodnocování.
O celkovém konečném pořadí v jednotlivých soutěžích rozhoduje součet bodů z maximálně devíti
nejlepších výsledků. Při rovnosti součtu dosažených bodů rozhoduje o celkovém pořadí soutěžících na
prvním až desátém místě lepší nejlepší dosažený bodový výsledek. Při stejném i tomto výsledku potom
další lepší dosažený bodový výsledek atd. Odehrané kolo má přednost před kolem neodehraným.
U výsledků na jedenáctém a dalších místech celkového pořadí bude provedeno při shodném počtu
dosažených bodů dělení pořadí. Tato ustanovení platí pro určení pořadí ve všech kategoriích.
V kategoriích Senior jsou vyhodnocováni všichni zúčastnění hráči/hráčky. V kategorii Master Senior
jsou vyhodnocováni hráči/hráčky, kteří v roce 2021 splňují Master seniorský věk, 65 let u žen i mužů.
V kategorii Super Master Senior jsou vyhodnocováni hráči/hráčky, kteří v roce 2021 splňují Super
Master seniorský věk, 70 let u žen a 75 let u mužů.
Při turnajích Region Senior Tour Morava 2021 se povoluje použití přístrojů, které slouží k měření nebo
odhadování vzdálenosti ve smyslu poznámky pravidla 14-3 Pravidel golfu.
Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po skončení každého kola a to nejdéle
do dalšího dne do 18 hodin . Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
Použití vozíku k přepravě hráče/hráčky po hřišti během hry může v případě zdravotních důvodů
povolit ředitel turnaje. Hráčům/hráčkám kategorií Master Senior se povoluje použití vozíku bez
schválení ředitelem turnaje.
Pokud má společně cestující dvojice hráčů rozdíl HCP mezi sebou větší než 4, může hráč/hráčka
s nižším HCP startovat na vlastní žádost později, blíže k hráči/hráčce s vyšším HCP. Požadavek
s udáním obou hendikepů se směřuje na ředitele turnaje týden před soutěží.
Rychlost hry
Pro zrychlení hry se v turnajích RSTM doporučuje hrát Ready Golf. Zjednodušeně řečeno, hraj, když
jsi připraven a nebráníš jinému hráči ve skupině ve hře, ani nikoho neohrožuješ.
1. Hra na Rány je určena hráčům s maximálním průměrným výsledkem do 113 ran (HCP 36).
Principem je zahrání max. dvou ran nad PAR podle normy hřiště EGA. Při větším počtu ran se
hráčům doporučuje hrát systém hry Stableford a zvedat míč na jamce, kde již nemohou dosáhnout
Stablefordových bodů.
2. Hra Stableford. Pro zrychlení hry a v případě nedodržování časového limitu v průběhu hry jsou hráči
povinni zvedat míč, pokud už na příslušné jamce nemohou dosáhnout Stablefordových bodů a
budou hodnoceni jen ve výsledcích hry Stableford.
3. Hráč, který z odpaliště zahrál nejkratší míč je povinen se k němu co nejrychleji bez čekání na
spoluhráče přesunout a odehrát jej. Spoluhráči se v případě jeho připravenosti zastaví a míč
sledují. Totéž platí i pro připravenost žen ve skupině na dámském odpališti.
4. Pokud hráč, který je na řadě na základě nejkratší rány z odpaliště, není včas u míče, může další
hráč odehrát svůj míč za předpokladu, že bezprostředně po odehrání míče nebude překážet ve
směru hry prvému hráči (je na opačné straně apod.) Jako signál, že přebírá pořadí ve hře, zvedne
ruku a odehraje svůj míč. Totéž platí i pro další rány.
Místní pravidlo
Pravidla 18-2, 18-3 a 20-1 se modifikují takto:
Pokud hráčův míč leží na jamkovišti, nebude udělen žádný trest, jestliže míčem nebo markovátkem
náhodně pohne hráč, jeho partner, soupeř, jakýkoliv z jejich nosičů nebo cokoliv z jejich výstroje.
Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, jak vyžadují Pravidla 18-2, 18-3 a 20-1. Toto
Místní pravidlo se uplatní jen tehdy, pokud hráčův míč nebo markovátko leží na jamkovišti a jakékoliv
jejich pohnutí je náhodné.
Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že hráčovým míčem na jamkovišti pohnul vítr, voda nebo jiný
přírodní vliv jako např. gravitace, míč musí být hrán, jak leží, ze své nové polohy. Je-li za těchto
okolností pohnuto markovátkem, markovátko se musí vrátit na původní místo.

BODOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
Umístění v jednotlivých turnajových kolech ve všech soutěžích bude převedeno na body. Hráč/hráčka
obdrží soutěžích kola kategorií Senior a Master Senior body podle svého umístění v příslušné soutěži
turnaje. Soutěžící, kteří byli v dané soutěži kola diskvalifikováni, vyloučeni, odstoupili, skrečovali apod.,
nebudou v daném kole soutěže hodnoceni.
INFORMAČNÍ WEB Region Senior Tour Morava 2021
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Ředitel RST Morava 2021
Milan Bučík
Soutěžní výbor RSTM 2021
Členové: Milan Bučík, Ivo Doušek a Radek Kubák
Rozhodčí RSTM 2021
Rozhodčího turnaje: určí pořadatel turnaje
Hlavní rozhodčí RSTM: Petr Vávrů
Za soutěžní výbor ředitel RST Morava 2021
Milan Bučík
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