Mistrovství GOLF CLUB BLACK BRIDGE
ve hře na jamky 2022
V letošním roce pořádáme již 12. ročník Mistrovství klubu v „jamkovce“.
Novinkou v letošním roce je KVALIFIKAČNÍ TURNAJ JAMKOVKY, který se uskuteční v sobotu
30. 4. 2022.
Hraje se Postupným startem z jamky č. 1 od 9:00 hod.
V rámci tohoto turnaje se kvalifikují muži a ženy do standartního pavouka.
Do pavouka postoupí: 32 nejlepších mužů a 16 nejlepších žen.
Systém hry:

Brutto rány

Odpaliště:

muži - žlutá odpaliště, ženy - červená odpaliště

Fee:

770,- Kč (bez dalších slev)
Na fee je možné využít volnou hru za včasně uhrazené členství

Startovné:

130,- Kč (v ceně je bageta a voda do hry)

Celková kapacita turnaje je 144 hráčů.
Uzávěrka přihlášek: Hráči se mohou do kvalifikačního turnaje přihlásit nejpozději
do 29. 4. 12:00 na ČGF nebo recepce@grcm.cz.
Podmínkou je platné členství a uvedení aktuálního kontaktu.
Propozice PAVOUK:
1. Druh soutěže: Jamková hra podle platných pravidel golfu a místních pravidel, bez
vyrovnání handicapu.
2. Soutěžní kategorie: Muži HCP +4–54; Ženy HCP +4–54
3. Hřiště: GOLF RESORT BLACK BRIDGE, hřiště 18 jamek podle denního rozpisu,
muži - žlutá odpaliště, ženy - červená odpaliště
4. Termín: Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace o průběhu
turnaje budou umísťovány na nástěnce klubu.
I. kolo
II. kolo
III. kolo

do 5. 6. 2022
IV. Kolo + finále ženy
do 3. 7. 2022
Finále muži
do
do 7. 8. 2022

do 11. 9. 2022
do 2. 10. 2022

6. Poplatky: Startovné 50 Kč / každé kolo. Celý příspěvek ze startovného putuje pro Dětský
domov Dolní Počernice. Oproti startovnému každý hráč obdrží míček pokreslený dětmi
z dětského domova.
7. Omezení tee times: Utkání jamkové hry NELZE odehrát v tee times sobota, neděle,
svátek od 8:00 do 11:00 (Prime times). Prosíme, ve svých rezervacích toto respektujte.
8. Nasazení: Podle počtu přihlášených dojde k nasazení hráčů kategorie muži a hráček
kategorie ženy podle aktuálního handicapu ke dni uzávěrky přihlášek. Poté se postupuje
podle pravidel golfu, nasazení pro hru na jamky a výše HCP v den uzávěrky. Vyzyvatel je
hráč s vyšším HCP v den uzávěrky.
Povinností vyzyvatele je vyzvat vyzývaného a dohodnout se s ním na termínu utkání,
nabídnout vyzývanému alespoň 3 termíny sehrání utkání. Povinnost vyzývaného je v co
nejkratší době reagovat na výzvu vyzyvatele.
9. Neodehraná utkání: Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí,
tak prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Nebude-li mezi dvěma
hráči nalezen žádný vhodný termín, je hracím dnem poslední den termínu odehrání kola od
14 hod. Nedostaví-li se jeden z hráčů k tomuto určenému času, vítězství je připsáno
přítomnému hráči. Nedostaví-li se k utkání v tomto termínu žádný hráč, určí postupujícího
losem ředitel soutěže za účasti člena soutěžního výboru.
10. Hlášení výsledku zápasu: Vítěz utkání odevzdá podepsanou score kartu na recepci.
Předmět: M18 Výsledek hráč A/hráč B 3/2 (Hra je ukončena, když jeden hráč vede o více
jamek, než zbývá ke hře. Vede-li třeba hráč A o 3 jamky a zbývají již jen 2 jamky ke hře,
výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 3/2). Není-li po
odehrání 18 jamek zápas rozhodnut, musí se pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak
dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku - systém náhlá smrt.
11. Pravidla: Hraje se podle platných pravidel golfu a místních pravidel.
12. Ředitel soutěže: Ing. Pavel Švehla
13. Rozhodčí: Pavel Švehla ml.
14. Soutěžní výbor: Jana Nevrklová, Lenka Švehlová
15. Řešení sporů: Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně
gentlemanským způsobem. Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo soutěžní výbor,
eventuelně rozhodčí z titulu hry, po vyslechnutí obou stran.
16. Závěrečné vyhlášení a předání cen: Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne
9. 10. 2022 při finále Cool Golf Tour 2022.
Vyhlášeni budou mistr a mistryně klubu GCBBR v jamkové hře za rok 2022.

V Praze 31. 1. 2022

Zpracoval:

Ing. Pavel Švehla

