
 
KDO S KOHO ANEB REKORDMAN H�IŠT� 

 
 

První simulátorová tour v zimní sezon� 2013/2014. Zahraj kdykoliv jedno z p�ti vybraných h�iš� a 
sta� se rekordmanem ve své kategorii tohoto h�išt�. Aktuální žeb�í�ky budou viset na nást�nce. 
Hra na h�išti Konopišt� je brána jako kvalifikace na jamkovku. 
 
 
Po skon�ení tour se ze všech odevzdaných výsledk� bude losovat hrá�, který 
dostane voucher na romantickou ve�e�i za 3 000 K� a relaxa�ní hodinovou masáž 
pro 2 osoby. 
 
Vít�zem losování se stal Petr Král (reg. �. 078-2626) – Gratulujeme!! 
 
 
Název: Kdo s koho aneb Rekordman h�išt� 
Termín: do 28. 2. 2014  
 
Popis a podmínky: 
• Úkolem je zahrát jedno z daných h�iš�, nechat si na recepci vytisknout scorekartu, napsat na ni 

jméno, federa�ní �íslo a email, podepsat ji a odevzdat na recepci. 
• Pravideln� aktualizovaný žeb�í�ek nejlepších výsledk� bude viset na nást�nce v indooru. 
• Tour kon�í 28. 2. 2014 
• Hraje se v kategoriích muži a ženy; hraje se systémem na rány bez vyrovnání HCP. 
• Výb�r z h�iš�: Konopišt� (18j), Bay Harbor Golf Club (18j),  
• Old Palm Golf Club (18j), Parkland  (druhých 9j), Sunridge (prvních 9j), 
• Nastavení hry: Swing profile 7.7.5, pro ženy lady profile, autoputt 2 metry, mulligeny zakázány, 

specifické nastavení pro každé h�išt� vám rád provede marshal. 
• Nutné kontaktovat p�ed hrou recepci a marshala. Je pot�eba nahlásit sout�žní hru. 
• 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�e 
nebude výsledek uznán). 

• Hrá� m�že hrát i vícekrát jedno h�išt� 
• Výsledky ze h�išt� Konopišt� budou použity jako kvalifikace na jamkovku (dle výsledk� 

odevzdaných k 31. 1. 2014 bude vytvo�en žeb�í�ek a ur�eni soupe�i) 
• Sout�žní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice p�ed zahájením turnaje. 
• Odpališt�: muži: modré, ženy: �ervené 
 
Registrace/p�ihlášky:  
Do sout�že se hrá� zapojí tím, že hru nahlásí na recepci a poté odevzdá podepsanou scorekartu 
po odehrání jednoho z h�iš� (s požadovaným nastavením). 
 
Startovné:  
Standardní cena za simulátor.  
 
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: Cena pro každého „rekordmana“ h�išt� v kategoriích muži a ženy + po skon�ení tour se ze 
všech odevzdaných výsledk� bude losovat hrá�, který dostane voucher na romantickou ve�e�i  za 
3 000 K� a relaxa�ní hodinovou masáž pro 2 osoby. 
�ím více score karet odevzdáte, tím máte v�tší šanci být vylosovaný. 
 
Po�adatel: Golf Club Hostiva�  
�editel: Martin Šustr 
Sout�žní výbor: Martin Šustr, službu konající MARSHAL  
Informace: turnaje@golfhostivar.cz 


