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Účastníci / Participants 

country club  Web site 

Czech 
Republic 

 
Sokrates Golf & Country 
Club Kořenec               

 

 

 
www.korenec-golf.cz 

 
 
 

Czech 
Republic 

 
 
Golf Club Austerlitz 

 

 

 
www.gca.cz 

 
 

Hungary  
 
Pannonia Golf & Country 
Club 

 

 
http://www.golfpannonia.hu/ 

 

Hungary Old Lake Golf & Country 
Club Tata 

 
 

 
www.oldlakegolf.com 

 

Austria Golfclub Schönfeld 

 

 
 

www.gcschoenfeld.at 
 

Austria Golfclub Frühling 

 

 
 

www.gcfruehling.at 
 

Slovakia Golf Club  Skalica 

 

 
 

www.golfskalica.sk 
 

Slovakia Golf Club Welten Báč 

 
 

 
 

www.welten.sk 
 

 

 

 

 

 

http://www.korenec-golf.cz/
http://www.gca.cz/
http://www.golfpannonia.hu/
http://www.oldlakegolf.com/
http://www.gcschoenfeld.at/
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http://www.welten.sk/


SENIOR TOUR FOUR COUNTRIES (ST4C TOUR) 

2015 

Propozície 

 

Riadiaci výbor Kapitáni zúčastnených klubov. V každom roku bude spomedzi 

nich zvolený generálny kapitán, ktorý zodpovedá za koordináciu 

celého tour.  

 V roku 2015 – kapitán senior tímu GC Welten. 

Účastníci Golfoví seniori (ženy 50+, muži 55+), ktorí sú členmi 

zúčastnených klubov. V prípade dostatočných kapacitných 

možností je v právomoci organizujúceho klubu umožniť hru aj 

hráčom iných klubov a kategórií („open“ kategória). 

Obmedzenie HCP do 36, pokiaľ niektorý z účastníkov má HCP 

vyšší, počíta sa s HCP 36. 

Kluby GC Schönfeld (Austria), GC Frühling (Austria), Sokrates Golf & 

Country Club Kořenec (Czech Republic), Austerlitz Golf Resort 

Slavkov u Brna (Czech Republic),Pannonia Golf & Country Club 

(Hungary), Old Lake Golf & Country Club (Hungary), GC Skalica 

(Slovakia), GC Welten (Slovakia). 

Systém hry       Stableford netto a najlepší brutto výsledok, s úpravou HCP. 

Celkové vyhodnotenie Najlepšie 3 výsledky prvých 10 nominovaných hráčov za klub 

a za turnaj budú započítané do celkového hodnotenia klubov. 

Ocenené budú najlepšie 3 kluby. Víťazný tím obdrží putovný 

pohár, ktorý bude v jeho držbe v priebehu nasledujúcej sezóny.  

 Pre celkové vyhodnotenie jednotlivcov budú započítané 

najlepšie výsledky z 5 turnajov. Ocenení budú 3 najlepší netto-

hráči a jeden brutto-hráč. Víťazi okrem ďalších vecných cien 

obdržia vouchery na voľnú hru v nasledujúcej sezóne na všetky 

ihriská, okrem domáceho ihriska (podľa umiestnenia v počte 3-

2-1).   

Nominácie/Prihlášky Kapitán organizujúci príslušný turnaj rozošle pozvánky na turnaj 

s propozíciami turnaja minimálne 14 dní pred začiatkom 

turnaja.  Prihlášky účastníkov a poradie/nominácie uskutočňuje 

výlučne príslušný kapitán tímu. Kapitáni tímov odošlú 



prostredníctvom e-mailu prihlášky kapitánovi usporiadajúceho 

klubu 5 dní pred uskutočnením turnaja. Individuálne prihlášky 

jednotlivými hráčmi nie sú možné.  

Uzávierka prihlášok 5 dní pred turnajom. Usporiadajúci klub je 

povinný uverejniť štartovú listinu minimálne 24 hodín pred 

konaním turnaja na svojej webovej stránke. Kapitánom 

zúčastnených klubov bude štartová listina zaslaná 

prostredníctvom e-mailovej pošty. 

Celkove sa uskutoční 8 turnajov (jeden turnaj na jeden 

zúčastnený klub a finálový turnaj). Finálový turnaj sa 

nezapočítava do celkového hodnotenia. Miesto konania 

finálového turnaja v príslušnom roku bude určené na základe 

dohody kapitánov. V roku 2015 sa uskutoční na ihrisku GC 

Welten (SK).  

Každý účastnícky klub  má právo na nomináciu min. 15 miest na 

turnaj. V prípade voľných miest kapitán usporiadajúceho klubu  

ponúkne tieto miesta ostatným klubom a tento limit 15 môže 

byť prekročený. V prípade nezáujmu ostatných klubov môže 

usporiadajúci klub voľné miesta vyhlásiť pre „open“ kategóriu, 

prípadne doplniť domácimi hráčmi. 

Účasť na finálovom turnaji bude stanovený podľa nasledovného 

kľúča:  

40 najlepších hráčov podľa umiestnenia v kat. Netto 

40 najlepších hráčov podľa umiestnenia v kat. Brutto 

40 miest sa rozdelí rovnomerne medzi všetky kluby. 

Počet účastníkov Maximálne 120 hráčov v približne troch rovnakých skupinách. 

Usporiadajúci klub je povinný dbať pri zostavovaní štartovej 

listiny v hlavnej kategórii na rovnomerné rozdelenie hráčov do 

flajtov. Nemalo by sa stať, aby v jednom flajte štartovali hráči 

rovnakého tímu. V „open“ kategórii podľa možností 

usporiadajúceho klubu.  

Z organizačných dôvodov kapitáni zúčastnených tímov budú 

zaradení do prvých flajtov.  



Začiatok turnajov Vzhľadom na príjazdové časy a vzdialenosti je doporučený 

začiatok turnajov medzi 9:30 – 10:00. Doporučené turnajové 

dni pondelok/utorok. 

Odpaliská Určuje organizujúci klub daného ihriska. Informuje o tom 

v pozvánke na turnaj. 

 Vyhodnotenie turnaja 1 najlepší Brutto výsledok, prvé 3 Netto výsledky z každej 

skupiny. Účastníci budú rozdelení do 3 skupín rovnomerne, 

podľa aktuálneho stavu HCP.  

Uzávierka prihlášok Uzávierka prihlášok 5 dní pred turnajom. Usporiadajúci klub je 

povinný uverejniť štartovú listinu minimálne 24 hodín pred 

konaním turnaja. Kapitáni zúčastnených klubov budú 

vyrozumení prostredníctvom e-mailovej pošty. 

Štartová listina Od 12:00 deň pred turnajom bude štartová listina k dispozícii na 

internete (podľa miestnych pravidiel). 

Turnajový poplatok 40,00 EUR za hráča zúčastnených klubov a prihlásených na 

turnaj (Greenfee, štartovné, občerstvenie, obed po hre). 

Poplatok pre hostí v kategórii „open“ je v kompetencii 

usporiadajúceho klubu. 

 Platba  na všetkých turnajoch len v hotovosti!       

Ocenenie víťazov Bezprostredne po ukončení a vyhodnotení turnaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


