KDO S KOHO ANEB REKORDMAN HŘIŠTĚ
Simulátorová tour v zimní sezoně 2016/2017. Na vybraných osmi hřištích hledáme rekordmany –
tedy ty hráče, kteří zahrají nejmenší počet ran. Aktuální žebříček bude viset na nástěnce. Každý
vítěz získá lahev pravého šampaňského Moët & Chandon!

Po skončení tour se ze všech odevzdaných výsledků bude losovat hráč, který
dostane voucher na víkendový pobyt pro dva v hotelu OMNIA**** v Janských
Lázních.
Čím více score karet odevzdáte, tím máte větší šanci, že vyhrajete!
Popis a podmínky:
• Úkolem je zahrát jedno z vybraných hřišť, nechat si na recepci vytisknout scorekartu,
napsat na ni jméno, výši HCP a email, podepsat ji a odevzdat na recepci.
• Pravidelně aktualizovaný žebříček nejlepších výsledků bude viset na nástěnce v indooru.
• Tour začíná 1.12.2016 a končí 16.3.2017.
• Hraje se ve společné kategorii; hraje se systémem na rány bez vyrovnání HCP.
• Nastavení hry: Swing profile 7.7.5, pro ženy lady profile, autoputt 2 metry, mulligeny zakázány,
specifické nastavení pro každé hřiště vám rád provede marshal.
• Nutné kontaktovat před hrou recepci a marshala. Je potřeba nahlásit soutěžní hru.
• Po skončení hry a zobrazení scorekarty hráči kontaktují marshala (hráči se po skončení hry
nesmí dotknout displeje – hrozí vymazání výsledku. V případě vymazání výsledků vinou hráče
nebude výsledek uznán).
• Hráč může hrát i vícekrát jedno hřiště
• Soutěžní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice před zahájením
turnaje.
• Odpaliště: muži: PRO – 9,9 černá; 10,0 – 17,9 žlutá; 18,0 – 54 modrá
ženy: PRO – 14,9 bílá; 15,0 – 54 červená
Registrace/přihlášky:
Do soutěže se hráč zapojí tím, že hru nahlásí na recepci a poté odevzdá
podepsanou scorekartu po odehrání jednoho z hřišť (s požadovaným
nastavením).
Startovné:
Standardní cena za simulátor.
Kategorie/vítězství:
Vítězí hráč s nejnižším počtem ran brutto na daném hřišti. V případě rovnosti
bodů rozhoduje výsledek na posledních 9, 6, 3 respektive 1 jamce. V případě
rovnosti vítězí hráč s vyšším HCP.
Ceny: Cena pro každého „rekordmana“ hřiště (společná kategorie) – Lahev
pravého šampaňského Moët & Chandon Impérial Brut.
Lahev předává pouze pokud dané hřiště odehráli min. 3 hráči.
Po skončení tour se ze všech odevzdaných výsledků bude losovat hráč,
který dostane voucher na víkendový pobyt pro dva v hotelu OMNIA****
Čím více score karet odevzdáte, tím větší šanci na výhru v losování máte!
Pořadatel: Golf Club Hostivař
Ředitel: Andrea Šimková
Soutěžní výbor: Jiří Martinka, Andrea Šimková, službu konající MARSHAL
Informace: turnaje@golfhostivar.cz

