
 
 

 

Propozice 

Prague Senior Golf Tour Trophy  

Pořadatel:               Golf Resort Black Bridge 

Spolupořadatel:  Prague City Golf Zbraslav 

 

Podmínky soutěže: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČSGA 

a ČGF, místních pravidel. Soutěže se mohou účastnit hráči a 

hráčky, kteří v roce 2021 dosáhnou věku 50 let a více.  

 

Termíny turnajů:                 24. 6. od 10:00  Black Bridge  

    19. 8. od 9:00  Zbraslav 

21. 8. od 10:00  Black Bridge  

30. 9. od 10:00  Black Bridge 

 

Poplatky:   800,- Kč / fee (pro všechny hráče), 250,- Kč / startovné  

Na Black Bridge:  Fee lze financovat z Kredit Play bez dalších slev, je možné 

taktéž uplatnit permanentku Prague Senior Golf Tour. 

BB + Zbraslav: Na Fee lze uplatnit PGC a GolfCut. 

              

Stravování:    Drobné občerstvení do bagu + oběd po hře. 

 

Hrací kategorie: Soutěže se mohou účastnit hráči / hráčky s HCP +4-54. Hráči, 

hráčky s HCP 36,1-54 nastoupí do soutěže s HCP 36,0.   

 

Způsob startu:  Postupný z jamky č. 1, dle startovní listiny. 

 

Kapacita:   90-100 hráčů 

                

Počet kol:   1 

 

Hlavní kategorie: 

Muži (50 let a více) – Trophy  hra na rány brutto 

Ženy (50 let a více)  - Trophy  hra na rány brutto 



 
 

Vedlejší kategorie: 

Muži (55+ a ženy 50+) – výsledky PSGT   0 – 14  stableford brutto 

Muži (55+ a ženy 50+)  – výsledky PSGT   0- 14  stableford netto 

Muži (55+ a ženy 50+)  – výsledky PSGT   14,1 – 36 stableford brutto 

Muži (55+ a ženy 50+)  – výsledky PSGT   14,1 – 36 stableford netto 

Bez vyhodnocení (0 – 100 let)    36,1 – 54 stableford netto 

         

Popis: 

V sezóně 2021 jsme pro seniory připravili pokračování oblíbené turnajové šňůry Prague 

Senior Golf Tour 2021. Novinkou v letošním roce je zařazení vybraných turnajů  

(24.6. Black Bridge, 19.8. Zbraslav, 21.8. Black Bridge a 30.9. Black Bridge) do žebříčku 

ČGF. Celkem však v rámci PSGT odehrajeme 12 turnajů na 5ti prvotřídních hřištích Prague 

Golf Card (Black Bridge, Mstětice, Pyšely, Zbraslav a Beřovice). I letos si zahrajete za 

dostupné ceny Green Fee – 750 Kč standartní turnaje a 800 Kč žebříčkové turnaje.  

Na turnajích Prague Senior Golf Tour navíc můžete ke hře využít buggy, a to se slevou 20 % - 

buggy rezervujte s předstihem. Mimo Fee budete platit už jen startovné 200 Kč (zahrnující i 

občerstvení do bagu) a 250 Kč žebříčkové turnaje (zahrnující občerstvení do bagu a po hře).  

 

Odpaliště:   Muži – žlutá odpaliště, ženy – červená odpaliště. 

 

Přihlášky:   Uzávěrka přihlášek je vždy 1 den před turnajem do 12:00 hod. 

Startovní listina bude zveřejněna 1 den před konáním turnaje do 

16:00 hod. Hráči budou nasazeni do flightů dle výše jejich 

handicapu ve svých kategoriích. Požadavkům bude po uvážení 

výboru vyhověno. 

                                               

Vítězství a ceny:                   Výsledky jednotlivých turnajů se nevyhlašují. 

V rámci vyhodnocení Prague Senior Golf Tour získá šest 

nejlepších hráčů v každé kategorii zajímavé ceny – golfové 

pobytové zájezdy, feečka apod. HCP +4,0 - 14,0 - nejvyšší počet 

stableford netto + brutto HCP 14,1 - 36 - nejvyšší počet netto 

stableford bodů. 

                                           

Žebříčky: Výsledky vybraných turnajů Prague Senior Golf Tour Trophy 

jsou zařazeny do žebříčku ČGF.   

 

Pravidla a podmínky: Měřidla jsou povolena, buggy jsou povoleny s 20% slevou. 

 

Soutěžní výbor:  Ing. Pavel Švehla, Jana Nevrklová 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Miroslav Hrubec 


