Mistrovství Golf Clubu Zlonín na jamky 2013…
…propozice soutěže
Systém soutěže
Přihlášení (minimální počet přihlášených: 8, pouze členové klubu) hráči budou do prvního kola nasazeni
dle výše HCP k 10. 5. 2013 (seznam bude stažen ze serveru ČGF).
Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže (na jednu výhru/prohru) se hrají na 2x9 jamek (při rovnosti bodů se
hraje systémem „náhlá smrt“ od jamky 1,2,3… do rozhodnutí). Hraje se hřiště Vrabčák. Zápasy každý
s každým se hrají na počet vítězství, pokud je shodné tak na počet vyhraných jamek.
Do pavouka jamkového mistrovství klubu budou zařazeni pouze členové, kteří se přihlásí do 12. 5. 2013
do 20:00 na email klubu – info@golfzlonin.cz (do přihlášky uveďte své telefonní číslo – pro případné
domluvení hry).
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Počet kol a termíny budou upraveny podle skutečného počtu hráčů.

Prosím všechny přihlášené, aby DODRŽELI termíny odehrání jednotlivých kol.

Pavouk Mistrovství GCZ ve hře na jamky bude vyvěšen na nástěnce klubu a k dispozici na klubových
stránkách v sekci Mistrovství – www.golfzlonin.cz/mistrovstvi2013.html

Průběh soutěže
Nalosovaní hráči si dohodnou termín odehrání zápasu – kontakty na hráče pouze za tímto účelem budou
k dispozici v klubovně nebo případně emailem.
Hráči musí sehrát zápasy daného kola do termínu určeného rozpisem. V případě neodehrání utkání do
určeného termínu rozhodne o postupujícím los.

Hrajeme opět tzv. koš vítězů a koš poražených – to mj. znamená, že i pokud hráč vypadne
v prvním (druhém) kole může se probojovat zpět do koše vítězů a vyhrát mistrovství klubu –
více viz rozlosování jamkovky 2013.

Golf Club Zlonín
www.golfzlonin.cz, info@golfzlonin.cz

Evidence výsledků
Před zápasem obdrží hráči v klubovně skorekartu. Po dohrání zápasu nahlásí výsledek v klubovně 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).
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: 0,Green-fee/hráč/hra: zvýhodněné 100,- (platí pro všechny dny), hráči s uhrazeným ročním fee-zdarma

Soutěžní výbor
Ředitelem soutěže je Pavel Vrabec. Hlavním rozhodčím je Ing. Ondřej Vrabec. Soutěžní výbor pracuje ve
složení: Pavel Vrabec, Ing. Ondřej Vrabec, Martin Klikar.
Hraje se dle soutěžního řádu ČGF pro rok 2013, pravidel golfu a místních pravidel.

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 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků jamkového mistrovství
proběhne v rámci vyhlášení závěrečného turnaje 4. ročníku GCZ.

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic tak, aby byla zachována
regulérnost turnaje.

Případné dotazy telefonicky nebo emailem.
Za Golf Club Zlonín

Ondřej Vrabec

Budeme se na Vás těšit…
…a přejeme pěknou hru
Golf Club Zlonín
www.golfzlonin.cz, info@golfzlonin.cz

