
 

 

ZIMNÍ LIGA BLACK BRIDGE 

• Zimní liga Black Bridge (dále jen ZLBB) se hraje na simulátorech AboutGolf v indooru 

Golf Resortu Black Bridge v termínu 11/2017 – 03/2018 

• Zájemce o hru v ZLBB vyplní přihlášku, kterou obdrží před 1. hrou a zaplatí vklad do 

ZLBB 500,- Kč 

• Hráč si spolu se svými spoluhráči rezervuje a zaplatí hru na simulátoru na vybraný den 

a čas dle svých možností v době otevíracích hodin v indooru Golf Resortu Black Bridge 

• Minimální počet hráčů ve flightu jsou 2, maximální počet 4 

• Hrací systém ligy: 

- ZLBB se hraje na 4 hřištích: The Myrtle Beach Tour, Parkland Golf and Country Club, 

Scottish Brae Country Club, Tuscany Reserve 

- odpaliště:  muži - modrá, ženy – červená; děti do 13 let - červená 

- Hráč může vstoupit do ZLBB kdykoli v průběhu jejího trvání a musí odehrát každé ze 4 

vybraných hřišť 

- Hraje se soutěž jednotlivců na rány s odpočtem aktuálního HCP hráče před vstupem 

do ZLBB 

- Počet odehraných kol na jednom hřišti není omezen 

- Do celkového vyhodnocení se počítá nejlepší netto dosažený výsledek  

na každém z vybraných hřišť 

- Hráči jsou rozděleni do 2 výkonnostních kategorií (0-18; 18,1-54) 

- Maximální výše odpočtu HCP je 36 

- Vítězem v kategorii se stává hráč s nejnižším počtem netto ran ze čtyř předem 

vybraných hřišť 

- Před zahájením hry si hráči vyzvednou od obsluhy simulátorů score kartu, kam budou 

pro kontrolu zapisovat své výsledky 

- Po ukončení hry hráči překontrolují zápisy ve score kartě dle karty na simulátoru a 

podepsané je odevzdají obsluze simulátorů  

- Průběžné výsledky budou během ZLBB k nahlédnutí u soutěžního výboru 

• Soutěžní výbor: Ing. Pavel Švehla, Petra Štikarová 

• Info na recepci klubu na tel.: 246 067 800-1 nebo na golf@grcm.cz 
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 pokyny pro obsluhu: 
 

• Odpaliště:   muži modrá; ženy červená; děti do 13 let - červená 

• Pin:    Novice 

• Ground:  Normal 

• Sky:   sunny 

• Wind Direction: North 

• Wind Speed:   calm 

• Gimme - Puttování: 2 m 

• Mulligany:  Ne 

• Auto continue: volitelné (standardně 4s) 

 


