
PROPOZICE MISTROVSTVÍ ZÁMECKÉHO GOLF CLUBU KRAVAŘE 
VE HŘE NA JAMKY

• Přihlášky do mistrovství přijímáme do 30.4. prostřednictvím emailu stk@zgck.cz, formou 
sms + 420 777 626 444, případně přes recepci klubu. 

• 1.5. bude zveřejněno turnajové schéma, tzv. pavouk, hráči budou rozřazeni dle aktuálních 
HCP k 1.5. 2022

• Mistrovství se hraje podle platných Pravidel golfu a dle místních pravidel.

• Hraje se jamková hra bez vyrovnání. Hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, 
než zbývá ke hře. Pokud například hráč A vede o 3 jamky a do konce hry již zbývají pouze 2
jamky, zapíše se výsledek 3/2 a hra končí. Vítěz postupuje do dalšího kola. 

• V případě nerozhodného výsledku po dohrání 18 jamek se pokračuje systémem „náhlá smrt“
od jamky č. 1 (kdo vyhraje jamku, vyhrává).

• Pokud se kterýkoliv hráč nedostaví k domluvenému utkání, prohrává kontumačně.

• Pokud utkání nedohrají oba hráči, nepostupuje dále žádný hráč. 

• Hráči vyřazení v prvním kole v kategorii Muži budou zařazeni do pavouka B.

• Na každé kolo bude vymezen třítýdenní časový rozsah. 

• Na každé kolo vyzývá hráče ten z dvojice, který má vyšší HCP. Kontakt na soupeře obdrží 
každý hráč e-mailem. 

• Termín jednotlivých utkání si dohodnou protihráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání 
daného herního kola.

• Pokud soupeři nenaleznou termín, který by vyhovoval oběma stranám, je termín stanoven na
16 hodin posledního možného dne, v tomto čase je povinností hráče s vyšším HCP vytvořit 
rezervaci hracího času.

• Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a odevzdány 
obsluze golfové recepce vyplněné score cards, případně lze zaslat fotokopii výsledku na 
email stk@zgck.cz

• Výherce soutěžního kola je povinen odevzdat vyplněnou score card s výsledkem utkání.

• Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených. 

• V případě nejasností a sporů hráči kontaktují soutěžní výbor, který vydá konečné 
rozhodnutí. 

Soutěžní výbor: Jiří Paťava, Miroslav Kupka, Josef Řeřicha


