
PROPOZICE 
-------------------------------------------------------------------- 
 
INDOOR MISTROVSTVÍ GCHOS NA JAMKY 
Kvalifikace do 31. 1. 2014, turnaj do 31. 3. 2014 
Hra na 18 jamek pouze pro �leny GCHOS. Kvalifikace se hraje na h�išti Konopišt� – 
Radecký v rámci turnaje „Kdo s koho“. K 31. 1. 2014 se vytvo�í aktuální po�adí z �len� 
GCHOS a do turnaje postoupí max. 16 nejlepších muž� a 8 nejlepších žen. Hrá�i se 
vzájemn� utkají dle p�edem p�ipraveného pavouka, do kterého budou nasazeni podle 
umíst�ni v kvalifikaci. 
Jamková hra podle Pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu. Jednotlivé zápasy vy�azovací 
sout�že se hrají na 18 jamek. V p�ípad� nerozhodného výsledku i po 18. jamce pokra�uje 
hra až do prvního rozhodnutí. 
 
 
Termíny jednotlivých kol sout�že:  
 
Muži (16 hrá��) Ženy (8 hrá�ek) 

1. kolo: 1. – 23. 2. 2014  
2. kolo (�tvrtfinále): do 9. 3. 2014 1. kolo (�tvrtfinále): do 2. 3. 2014 
3. kolo (semifinále): do 21. 3. 2014 2. kolo (semifinále): do 16. 3. 2014 
Finále (+ zápas o 3. místo): do 31. 3. 2014 Finále (+ zápas o 3. místo): do 31. 3. 2014 
 
 

Popis ú�asti: 
Jamkové mistrovství klubu je ur�eno pouze pro �leny GCHOS, startovat mohou pouze amatérští hrá�i. 
Do pavouka jamkového mistrovství klubu mohou být za�azeni pouze hrá�i, kte�í se kvalifikovali na 
základ� ú�asti na kvalifika�ním turnaji (Kdo s koho do 31. 1. 2014). Nasazeno bude maximáln� 
prvních 16 muž� a 8 žen podle brutto po�adí na rány v kvalifika�ním turnaji v obou kategoriích. 

 
Nastavení hry (provede marsal): 
Swing profile 7.7.5, pro ženy lady profile, autoput 2 metry, mulligeny zakázány, auto continue 4s, auto 
drop, auto concede off.  
 
Texas Tour (18j): INT/DRY/SUN/NORTH/LIG 
. Hra na jamky: „match“ +  „straight“ + zvolit tým (každý hrá� je jiný tým).  
 
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 jamky bez vyrovnání HCP. Výsledky nemohou být použity na úpravu HCP. 
 
Sout�žní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice p�ed zahájením turnaje. 
 
 
Sout�žní kategorie a odpališt�: 
Kategorie – muži a ženy; odpališt�: muži modré, ženy �ervené 
 
 
 



Zp�sob vyzývání:  
Vyzyvatelem dvojice je vždy hrá� nasazený výše v pavouku (hrá� s lepším výsledkem brutto v 
kvalifikaci). Kontakt na soupe�e získáte na hlavní recepci Golf Hostiva�. Vyzyvatel je povinen zajistit 
rezervaci startovních �as�. Termín a hodinu zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit dostate�n� p�edem 
sout�žnímu výboru (sta�í e-mailem na turnaje@golfhostivar.cz). V p�ípad�, že se hrá�i nejsou schopni 
na termínu zápasu dohodnout, m�že sout�žní výbor stanovit datum a �as zápasu. Sout�žní výbor 
m�že také stanovit náhradní termín zápasu, v p�ípad�, že by se tento nekonal ze závažných d�vod�.  
 
Neodehrání zápasu:  
Pokud hrá� z jakýchkoliv d�vod� k dohodnutému utkání nenastoupí, tak kontuma�n� prohrál a jeho 
soupe� automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje 
automaticky vyzývaný.  
 
Evidence výsledk�:  
Okamžit� po dohrání zápasu nahlásí hrá�i výsledek zápasu v hlavní recepci Golf Hostiva� a nechají si 
vytisknout skorekartu. Z odevzdané skorekarty musí jasn� vyplývat výsledek na každé odehrané 
jamce a skorekarta musí být podepsaná ob�ma hrá�i.  
  
�ešení spor�:  
Jednotlivé zápasy se odehrávají bez fyzické p�ítomnosti rozhod�ího. Pokud nelze posoudit spornou 
situaci hlavním rozhod�ím resp. sout�žním výborem následn�, m�že sout�žní výbor na�ídit odehrání 
nového zápasu v jím stanoveném termínu. Spory mimo rámec pravidel golfu (organiza�ní a jiné) �eší 
hrá�i zásadn� principem vzájemné dohody a „fair play“. Pokud i tak nedojde k dohod�, má rozhodující 
a kone�né slovo �editel sout�že, po vyslechnutí obou stran.  
 
Poplatky:  
B�žná cena simulátoru. 
 
Záv�re�né vyhlášení a p�edání cen:  
Vyhlášeni budou první t�i hrá�i v každé kategorii a získají upomínkové poháry. Vít�zové kategorií se 
stanou Indoor Mistrem a Indoor Mistryní klubu v jamkové h�e za rok 2013. 
Vyhlášení prob�hne 12. 4. 2014 v rámci Zahajovacího turnaje.  

�editel sout�že: Martin Šustr  

Hlavní rozhod�í: Jan Šonka, Martin Šustr  

Sout�žní výbor: Martin Šustr, Ji�í Martinka, Jan Šonka 

  

V Hostiva�i 22. 11. 2013 

 
 


