SLOVENSKÝ ŠAMPIONÁT
ORGANIZUJE
GOLFOVÝ REZORT BLACK STORK

Prihlášku nájdete na: www.nickfaldo.com, email: golfrecepcia@golfinter.sk alebo tel.: +421 52 4661 806
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THE FALDO SERIES - SLOVENSKÝ ŠAMPIONÁT
Dovoľujeme si vás pozvať na prestížny golfový turnaj.
‘’ FALDO SERIES – SLOVENSKÝ ŠAMPIONÁT ‘’
18. - 20. august 2020

Kvalifikačné & súťažné parametre
1. Súťaž je otvorená pre golfových hráčov-amatérov narodených v 1999
alebo mladších s aktívnym EGA hracím hendikepom 36 alebo lepší.
2. Kategórie:
a. chlapci do 21 rokov
b. chlapci do 18 rokov
c. chlapci do 16 rokov
d. dievčatá do 21 rokov
e. dievčatá do 16 rokov
3. Miesto konania: golfový rezort Black Stork,
vo Veľkej Lomnici, Slovensko
4. Termín:
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.

17.8.-20.8.2020
Pondelok – registrácia, tréningový deň, otvárací ceremoniál turnaja
Utorok – 1.súťažný deň
Streda – 2.súťažný deň
Štvrtok – 3.súťažný deň, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Lekcie s Keithom Woodom (osobným trénerom sira Nicka Falda).

5. Turnaj je zaradený do World Amateur Golf Ranking event a víťazi turnaja
v jednotlivých kategóriách postupujú na európske finále 24th FALDO SERIES GRAND 		
FINAL, ktorého sa osobne zúčastní aj Sir Nick Faldo.
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Základné informácie

54-jamkový šampionát, podporovaný svetovou a európskou golfovou organizáciou
(THE R&A a European Tour), bude v golfovom rezorte Black Stork.
Golfový turnaj je otvorený aj pre hráčov zo susedných krajín.

Golfový rezort Black Stork vo Veľkej Lomnici podpísal zmluvu
s ‘’ The Faldo Trust for Tomorrow´s Champions“‘
na spoluprácu pri organizácii
’’Faldo Series – Slovenský šampionát’’ na nasledujúce tri roky.

Golfový rezort Black Stork, vo Veľkej Lomnici pozostáva
z 18+9-jamkového majstrovského ihriska, tréningových plôch a hotela.
Rezort je miestom mnohých domácich aj medzinárodných turnajov.
Sir Nick Faldo patrí medzi golfových velikánov a hráčov golfu s dlhou, úspešnou a jedinečnou
kariérou. Navyše jeho výrazný osobný prínos pre rozvoj golfu viedol k jeho povýšeniu do rytierskeho
stavu za jeho zásluhy a služby športu, no najmä za výchovu
a formovanie talentovaných mladých hráčov na celom svete. Každoročne sa organizujú
v 30 krajinách po celom svete „Faldo Series“ turnaje pre mladých hráčov vo veku od 12 do 21 rokov
a mnohí predošlí víťazí Faldo Series sa stali úspešnými profesionálmi PGA Tour.

Etiketa
V roku 1996 Nick Faldo vytvoril „Faldo Series“, ktoré pomáhajú nájsť a vychovávať
budúce generácie šampiónov. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa od účastníkov „Faldo Series“
očakáva veľmi vysoká úroveň správania sa nielen v hre na golfovom ihrisku, ale po celý čas.
Usmernenia sa vzťahujú na súťažiacich, organizátorov a priaznivcov, všetci zúčastnení musia
dodržiavať usmernenia organizačného výboru po celú dobu trvania akcie. Hoci kontakt a priateľstvo
medzi chlapcami a dievčatami je očakávané a podporované, chlapci nesmú navštíviť dievčenské izby
a opačne. Fajčenie a užívanie iných foriem povzbudivých látok je zakázané ako aj užívanie alkoholu,
okrem nápojov podávaných počas uvítacej a záverečnej ceremónie.

Oblečenie
Golfoví hráči tradične nasledujú prísny kód obliekania v súlade s rešpektom pre hru, ostatných
súťažiacich a divákov. Hráči a delegáti, ktorí nie sú podľa organizačného výboru vhodne oblečení,
budú požiadaní, aby sa prezliekli. Vhodným príkladom oblečenia sú „polo“ bavlnené tričká s goliermi,
ktoré sú vhodné na ihrisku, ale aj mimo neho spolu s vhodnými nohavicami, alebo krátkymi nohavicami pre chlapcov (alebo sukne pre dievčatá). Tričká, rifle, ”cargo-štýl” krátke alebo dlhé
nohavice a viacfarebné časti odevu nie sú vhodné. Šiltové čiapky sa majú nosiť so šiltom smerujúcim
dopredu. Čiapky nesmú byť na hlave vo vnútri budovy, alebo počas sedenia pri stole.
Oficiálne ubytovanie je v hoteli International, v centre golfového rezortu Black Stork
(viac informácií nájdete na www.international.sk alebo pošlite email na international@golfinter.sk )
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Prihláška
1. Meno a priezvisko
2. Muž alebo žena
3. Dátum narodenia
4. EGA presný handicap (alebo jeho ekvivalent)
Dokumenty o vyššie uvedených údajoch treba predložiť pri prezentácii.
Registračný poplatok za hráča je 99 Euro za 3 dni turnaja
(zahŕňa 3 x green fee, občerstvenie a nápoje na ihrisku, uvítacia recepcia).
Zúčastnení hráči môžu absolvovať tréningové kolo v zľavnenej cene (19.augusta).
Registrácia pre ubytovanie v hoteli International:
1. Meno a Priezvisko
2. Muž alebo žena
3. Hráč, klub, združenie alebo federacia, ktorú reprezentuje
4. dvojposteľová alebo jednoposteľová izba – ubytovacie požiadavky
Účastníkom turnaja ponúkame ubytovanie v hoteli International****
v strede golfového rezortu:
105 € / noc, 2 osoby v dvojlôžkovej izbe
88 € / noc, 1 osoba v dvojlôžkovej izbe (sólo využitie)
Cena zahŕňa ubytovanie, raňajky formou bufetových stolov,
neobmedzený vstup do wellness centra a bezplatný vstup na tréningové plochy.
Viac informácií vám poskytneme na hotelovej recepcii na 052 4661 111
alebo international@golfinter.sk.
Predbežné registrácie a iné dodatkové informácie adresujte, prosíme, golfovej manažérke
p. Ivone Brukker na adresu:
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Golf resort Black Stork
Tatranská 754
Veľká Lomnica
Tel. (+421) 52 4661 806
E-mail: brukker@golfinter.sk
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Pravidlá a propozície 2020
„Faldo Series“ si s hrdosťou zakladá na kvalite svojích hráčov a ich vysokého štandardu správania sa. V záujme zachovania tejto
vysokej úrovne a zabezpečenia príjemných turnajových FALDO SERIES zážitkov pre každého, Organizačný Výbor požaduje, aby sa
všetci hráči riadili nasledovnými pravidlami a propozíciami.
1. Každý turnaj sa hrá podľa Golfových Pravidiel schválených Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews a miestnych pravidiel
ihriska schválených súťažným výborom.
2. Štartovacie časy budú uvedené na „Faldo Series“ web stránke pred každým turnajom. Prvý deň to bude na základe HCP,
druhý a tretí deň na základe predošlých výsledkov. Výbor si rezervuje právo určiť a/alebo zmeniť štartovacie časy.
3. Všetci hráči musia byť na určenej ploche pripravení na hru 10 minút pred štartovacím časom. Ak súťažiaci nie je prítomný
na určenej hracej ploche viac ako 5 minút po jemu/jej určenom štartovacom čase, bude diskvalifikovaný. Súťažiací,
ktorý príde do 5 minút jemu/jej určenom čase bude penalizovaný dvoma ranami na prvej jamke namiesto diskvalifikácie.
4. Hráč sa musí zaregistrovať na každý turnaj aspoň 30 minút pred určeným štartovacím časom.
5. Ak nie je možné dokončiť turnaj na základe nepriaznivého počasia, alebo iných udalostí, ktoré podľa názoru výboru považuju
okolnosti za nemožné, alebo nepraktické, výbor je oprávnený meniť tieto podmienky v rozsahu potrebnom na dosiahnutie
výsledku v stanovenej časovej lehote.
6. Všetci súťažiaci sú povinní hrať s golfovými loptičkami, ktoré sú na aktuálnom zozname Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews odporúčaných golfových loptičiek, platný k dátumu konania turnaja. Pri porušení tohto pravidla je hráč diskvalifikovaný.
7. Všetci súťažiaci sú povinní hrať s ‘’ drivermi’’ schválenými R & A Rules Limited – taktiež pozri prílohu II, 4a Pravidlá Golfu.
Pri porušení tohto pravidla je hráč diskvalifikovaný.
8. ‘’ The Faldo Series ‘’ spravilo rozhodnutie o povolení používania Distance-Measuring Devices (DMD), prístroje na meranie
vzdialeností počas všetkých šampionátov v r. 2016. V tomto „Faldo Series“ šampionáte môže hráč získať informáciu
o vzdialeností zo zariadenia, ktoré určuje len vzdialenosť. Ak počas stanoveného kola hráč použije DMD zariadenie, ktoré je
navrhnuté tak aby určovalo aj iné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho/jej hru (napr. uhol, rýchlosť vetra atď.), hráč porušil
pravidlo 14-3, pre ktoré bude diskvalifikovaný bez ohľadu na to, či tieto dodatočné funkcie boli použité.
9. Po ukončení každého kola musia byť karty skontrolované a okamžite odovzdané zapisovateľovi. Ak karty nie sú okamžite
odovzdané, bude sa to považovať za neodovzdanie score karty.
10. V prípade rovnosti výsledkov o 1.miesto sa bude hrať play off od 1.jamky. Play off zacne bezprostredne po oficálnom ukončení
3.kola. V prípade rovnosti výsledkov o 2.miesto rozhoduje najlepšie 3.kolo, 18, 9, 6, 3, 1 jamka.
11. Ak sa súťažiaci počas celého trvania turnaja, vrátane tréningových dní, dopustí priestupku napr. nadávaním, hádzaním palíc,
alebo vandalizovaním golfového ihriska alebo klubovej budovy, alebo ak jeho správanie sa spôsobí zneváženie hry, môže mať
zakázanú účasť na turnajoch počas doby, ktorú určí výbor.
12. Pripomíname, že caddies a golf buggies nie sú povolené v týchto turnajoch. Každý hráč musí niesť svoj bag, alebo použiť vozík
(elektrický alebo manuálny) ak je to povolené klubom. Hráči nesmú požiadať ani prijať žiadne rady. Aby nedošlo k pochybnostiam, diváci sú upozornení neustále dodržiavať vzdialenosť prinajmenšom 25 metrov od miesta hry. Taktiež sa nesmú priblížiť k
odpalisku alebo green. Porušenie pravidiel: diskvalifikácia.
13. Je nevyhnutné, aby hráč, ktorý si želá odstúpiť z turnaja, oznámil to čo najskôr „Faldo series“ zo zdvorilosti k usporiadateľom a
ostatným spoluhráčom.
14. Prihláseným a zaregistrovaným členom „Faldo Series“, ktorí sa nezúčastnili hry na turnaji/turnajoch z akýchkoľvek dôvodov im
nebude vrátená finančná náhrada.
15. Tréningového kola sa môžu zúčastniť len súťažiaci v „Faldo Series“ turnaji.
16. „Faldo Series“ si vyhradzuje právo na udelenie pozvaní cez “wild card” do FALDO SERIES GRAND FINÁLE.
17. Zo všetkých vyplývajúcich záležitostí, bude rozhodnutie „Faldo Series“ konečné.
18. ORGANIZÁTORI TURNAJA

RIADITEĽ TURNAJA:
ASISTENT TURNAJA:
ČLEN VÝBORU:
ZAPISOVATEĽ:
HOVORCA PRE KOMUNIKÁCIU A TLAČ:
ROZHODCA:

Sylvia Hrušková
Ivona Brukker
Matthew Faldo
Eleonóra Mikolajová
Danka Velecká
Róbert Krajňák

PRIEZVISKO:
MENO:
ADRESA:
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SMEROVACIE ČÍSLO:
EMAIL:
TEL. ČÍSLO:

MOB.ČÍSLO:

DÁTUM NARODENIA:

PRESNÝ HANDICAP:

DOMÁCI GOLFOVÝ KLUB:

VEKOVÉ KATEGÓRIE Prosíme zaškrtnuť
Chlapci do 21		

Handicap limit

Chlapci do 18		

Handicap limit

Chlapci do 16		

Handicap limit

Dievčatá do 21		

Handicap limit

Dievčatá do 16		

Handicap limit

Podpis účastníka

Podpis rodiča/sprievodcu
pre účastníkov do 18 rokov

