Mistrovství Golf Clubu Zlonín na jamky 2010…
…propozice soutěže
Systém soutěže
Přihlášení hráči jsou do prvního kola nasazeni losem. Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže (na jednu porážku) se hrají
na 16 jamek (při rovnosti bodů se hraje systémem „náhlá smrt“ od jamky 1,2,3… do rozhodnutí).

Hráčské kategorie
-

Muži a ženy

Termíny kol
1.
2.
3.
4.

kolo 10.7. – 25.7.2010
kolo 26.7. – 8.8.2010
kolo 9.8. – 22.8.2010
kolo 23.8. – 5.9.2010

hřiště SKALA
hřiště ZLOŇA
hřiště KŘEHNÁČ

Pavouk „jamkovky“ bude vyvěšen na nástěnce klubu a k dispozici na stránkách v členské sekci – www.golfzlonin.cz.

Průběh soutěže
Nalosovaní hráči si dohodnou termín odehrání zápasu (prosíme o včasnou rezervaci tee-time i s ohledem na otevírací
dobu, děkujeme) – kontakty na hráče pouze za tímto účelem jsou k dispozici v klubovně nebo emailem. Budeme rádi,
využijete-li k odehrání zápasu například některou z klubových sobot apod. Hráči musí sehrát zápasy daného kola do
termínu určeného rozpisem. V případě neodehrání utkání do určeného termínu rozhodne o postupujícím los.

Evidence výsledků
Před zápasem obdrží hráči skorekartu. Po dohrání zápasu nahlásí výsledek a odevzdají skorekartu se jmény a podpisy
obou hráčů a čitelně uvedeným výsledkem (např. 4/2 = vítězství o 4 jamky dvě jamky do konce a jméno vítěze).
V jamkovce hrají proti sobě dva hráči o jednotlivé jamky. Je jedno kolik hrají ran na jamce nebo celkově. Jamku
ani nemusí jeden hráč dohrát, ovšem prohrává ji. Jestliže hráč A vyhraje jamku, nevede 1:0, ale v golfu se podle
Pravidel říká, že „vede o jednu jamku“. Když stejný hráč A vyhraje další jamku, opět nevede 2:0, ale „vede o dvě
jamky“. Když další jamku vyhraje hráč B, není stav zápasu 2:1, ale hráč A „vede o jednu jamku“. Když hráči mají
na jamce stejný výsledek, říká se, že „jamku půlí“ a stav zápasu se nemění.
Zápasy se odehrávají bez přítomnosti rozhodčího. Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační apod.) řeší hráči
principem vzájemné dohody a „fair play“. Nedojde-li i tak k dohodě, má konečné slovo ředitel soutěže – Pavel Vrabec.

Poplatky soutěže
Startovné 200,Green-fee/hráč/hra dle ceníku

Závěrečné vyhlášení
Vyhlášeni budou první hráči v každé kategorii a získají upomínkový pohár. Vítězové kategorií se stanou
Mistrem/Mistryní klubu v jamkové hře za rok 2010. Slavnostní vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne v
rámci vyhlášení závěrečného turnaje 1. ročníku GCZ.
Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic tak, aby byla zachována regulérnost
turnaje.

Přejeme Vám pěknou hru…
…a hodně úspěchu na jednotlivých jamkách
Golf Club Zlonín
www.golfzlonin.cz, info@golfzlonin.cz
+420 731 589 638, +420 603 589 419

