
Alfík Baby Foursome - propozice 

Organizace turnaje

Turnaj Alfík Baby Foursome je turnaj pro děti a rodiče v Golf and Wellness Resort Alfrédov. 
Hraje se systém „Foursome dvojic“, kdy jde hlavně o zábavu. Turnaj je určený především 
členům klubu a jejich dětem, ale i dalším hráčům, členům ČGF. Turnaj se uskuteční dne 
17/10/2021.

Přihlášení:
Dvojice se mohou přihlásit pouze v recepci (725404996) Golf and Wellness Resort 
Alfrédov nejpozději den před konáním turnaje (tj. 16/10/2021) a to do 16:00 hodin.

Účast na turnaji:
Zaplacený roční hrací poplatek u hráčů GCAL, nebo uhrazení green fee stejně, jako 
nečlenové GCAL a uhrazení vkladu (startovného) do 15-ti minut před zahájením 
turnaje.

Poplatky:
Green fee je 500,-kč dospělá osoba a 200,-kč dítě 
Vklad (startovné za dvojici) je 350,-Kč. Pro hráče bude připraveno občerstvení po 
hře.

Technická ustanovení:
Hra na devět jamek na rány bez úpravy HCP, podle platných Pravidel golfu a Místních 
pravidel hřiště Alfrédov. Hraje se na jamkách č.1 až č.9.
Dvojice soutěží spolu jako partneři (strana), přičemž se střídají v ranách při hraní 
jednoho míče. Dvojici může tvořit dítě od 6-ti do 14-ti let a dospělá osoba (nebo dítě 
starší 15-ti let).

Kategorie dvojic:
Děti 6 až 10 let + dospělá osoba
Děti 11 až 14 let + dospělá osoba

Postupný start z jamky č. 1 ve 14 hodin
Změna je možná podle aktuálních podmínek a počtu přihlášených hráčů. Startovní 
listina bude zveřejněna do 18-ti hodin 16/10/2021.

Použití měřících přístrojů a autíček je povoleno.

Odpaliště:
Děti 6 až 11 let a ženy hrají z červených odpališť
Děti 12 až 14 let a muži hrají ze žlutých odpališť

Hrací systém
Dospělá osoba bude začínat hru z odpaliště na lichých jamkách (č.1; 3. atd.), zatímco
dítě bude začínat hru z odpaliště na sudých jamkách (č.2; 4 atd).
Po zahrání první rány z odpaliště dané jamky se partneři musí po zbytek jamky po 
ranách střídat. 
Když je rána zahrána v nesprávném pořadí v rozporu s tímto Pravidlem, musí další 
ránu strany hrát ten samý partner, který hrál tuto ránu. 

Trest za zahrání rány v nesprávném pořadí v rozporu s Pravidlem jsou dvě trestné 
rány
Jestliže se strana rozhodne hrát provizorní míč, musí ho hrát ten partner, na kterém 
je řada, aby za stranu hrál příští ránu. 
Žádné trestné rány, které strana obdrží, nemají vliv na střídání partnerů ve hře 
(příklad: hráč zahraje do trestné oblasti, druhý hráč spustí míč podle pravidel a 
pokračuje, ale s připočtením jedné trestné rány)
Dvojice do score karty zapisuje všechny údery (včetně trestných), které na dané 
jamce zahrála. V případě, že hráči zahrají na jamce již 12. úder, aniž by se dokázali 
dostat míček do jamky, nemusí jamku dohrát. Do score karty zapíší 12.  

Druhy soutěží, vítězství:
Brutto: Nejnižší počet ran dvojice dosažený na hřišti

Ceny:
Pohár pro vítěznou dvojici v každé kategorii
Ceny pro prvních tři dvojice v každé kategorii 


	Organizace turnaje
	Hrací systém

