
 
INDOOR MISTROVSTVÍ GCHOS NA RÁNY 

 
 
1. 3. 2014  
Hra na 18 jamek pouze pro �leny GCHOS.  
Do sout�že bude p�ijato maximáln� 24 muž� a 12 žen s nejnižšími hendikepy v okamžiku 
uzáv�rky p�ihlášek; v p�ípad� menšího po�tu p�ihlášených žen resp. muž� bude startovní 
pole dopln�no dalšími nejlepšími muži resp. ženami do celkového po�tu 36 hrá��. 
Startuje se ve 3 tee timech: 9:00, 13:00, 17:00. 
 
 
Název: Indoor Mistrovství GCHOS na rány  
Termíny: 1. 3. 2014  
 
Popis a podmínky: 
• Hraje se 18 jamek h�išt� Casa de Campo – Teeth of the Dog 
• Nastavení hry (provede marsal): Swing profile 7.7.5, pro ženy lady profile, autoput 2 

metry, mulligeny zakázány, auto continue, auto drop, auto concede off. 
• Po skon�ení hry a zobrazení scorekarty hrá�i kontaktují marshala (hrá�i se po skon�ení 

hry nesmí dotknout displeje – hrozí vymazání výsledku. V p�ípad� vymazání výsledk� 
vinou hrá�� nebude výsledek uznán).  

• Hrá�i si nechají scorekartu vytisknout na recepci, napíší jméno, HCP a federa�ní �íslo a 
odevzdají na recepci. 

• Hraje se systémem na rány bez vyrovnání HCP. Výsledky nemohou být použity na 
úpravu HCP 

• Hrá�i hrají ve skupin� po 4.  
• Sout�žní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice p�ed zahájením turnaje. 
• Odpališt�: muži - žlutá, ženy – �ervená 
• Kapacita: 36 
 
Registrace/p�ihlášky:  
P�es server �GF. Uzáv�rka p�ihlášek je v pátek 28. 2. v 10:00.  
P�ípadné požadavky na �as startu pište na turnaje@golfhostivar.cz do pátku 28. 2. do 10:00. 
 
Startovní listina a zp�sob startu:  
Startovní listina bude k dispozici na serveru �GF v pátek 28. 2. po 10:00. Start turnaje 9:00, 
13:00, 17:00 
 
Startovné:  
150,- startovné + 450,- �len Drive;  250,- �ádný �len 
 
Kategorie/vít�zství: 
Vít�zí hrá� s nejnižším po�tem ran brutto na daném h�išti. V p�ípad� rovnosti bod� rozhoduje 
výsledek na posledních 9, 6, 3 respektive 1 jamce. V p�ípad� rovnosti vít�zí hrá� s vyšším 
HCP.  
 
Ceny: Upomínkové poháry pro první t�i ženy a muže s nejnižším po�tem ran. 
Po�adatel: Golf Club Hostiva�  
�editel: Martin Šustr 
Sout�žní výbor: Martin Šustr, službu konající marshal  
Informace: turnaje@golfhostivar.cz 


