
Mistrovství Beskydského golfového klubu ve hře na jamky
CHAMPIONSHIP 2018 & GRAND 2018

Mistrovství klubu ve hře na jamky je bude konat ve dvou formách, bez vyrovnání 
(CHAMPIONSHIP) a s 1/2 vyrovnáním (GRAND), hráči se mohou přihlásit do obou 
formátů, při splnění podmínek uvedených níže. Jamkové mistrovství je hráno jako 
dlouhodobá soutěž, aby byla umožněna hra co největšímu počtu hráčů a hráček.
Přihlašovat se na mistrovství ve hře na jamky bude možno u pana Kaminského na 
telefonním čísle 603 171 573 nebo 558 740 505 a na stránkách www.beskydgolf.cz 
nebo www.cgf.cz do 20.května 2018
Hra bude umožněna všem klubovým hráčům a hráčkám, kteří se včas zaregistrují a 
jsou držiteli HCP. Hrací pavouk bude zveřejněn dne 21.května 2018 na stránkách 
www.beskydgolf.cz
Kategorie CHAMPIONSHIP : je hrána ve dvou kategoriích Muži a Ženy bez 
vyrovnání. Kategorie je určena pro hráče, kteří jsou držiteli HCP 25 nebo nižšího 
bez omezení věku
Kategorie GRAND : je hrána ve dvou kategoriích Muži a Ženy s 1/2 vyrovnáním. 
Kategorie je určena pro hráče, kteří v roce 2018 budou mít minimálně 40 let (hráčky 
30 let) a zároveň jejich HCP je vyšší než 4,4. Pro vyrovnání je počítán maximálně 
HCP 18
Společná ustanovení
Nasazení : Hráči a hráčky budou nasazení dle aktuálního HCP ke dni 20. května 
2018. Účastnici loňského finále budou nasazeni na první a druhé místo v pavouku 
bez ohledu na HCP. 
Odehrání zápasu : Hráčům a hráčkám budou zasílány kontaktní informace na 
soupeře, ti jsou povinni navzájem se kontaktovat a dohodnout termín utkání. 
Následně si sami zajišťují startovní čas na recepci. V případě, že některý z hráčů 
nemůže odehrát zápas ze zdravotních nebo časových důvodu, je povinen toto 
bezodkladně oznámit soupeři a soutěžnímu výboru. Záměrné zdržovaní odehrání 
zápasu bude potrestáno diskvalifikaci. Pokud se hráči nedomluví na termínu 
odehrání zápasu, přičemž každý navrhl minimálně 3 termíny (min.1 víkendový) v 
průběhu celého období pro odehrání soutěžního kola, je jako hrací den určen 
následující den po ukončení daného kola. Startovní čas tohoto zápasu 8:00 hodin. V 
případě, že je v tento den hřiště uzavřeno z důvodu konání turnaje (mimo HCP 
neděle) nebo nepřízně počasí, je jako hrací den určen nejbližší volný den v 8:00, 
kdy bude hřiště otevřeno. Nedostaví-li se některý z hráčů k utkání, bude utkání 
kontumováno ve prospěch přítomného hráče. V případě že se nedostaví ani jeden 
hráč, je zápas kontumován ve prospěch hráče s aktuálně lepším HCP. Čas a datum 
utkání, může soutěžní výbor upravit v zájmu zachování regulérnosti soutěže. Finále 
nelze vyhrát kontumací, v tomto případě vy nebude kategorie vyhlašována. 
Hráči jsou povinni předat aktuální kontaktní údaje, telefonní číslo a platný e-mail na 
kterých budou k zastižení, soutěžnímu výboru. V případě, že nebude možno hráče 
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zastihnout, bude hráč po ukončení období pro odehrání kola diskvalifikován. 
Diskvalifikován bude hráč, který v určeném období nekontaktuje svého soupeře.
Formát zápasu : Utkání budou probíhat na 18.jamek do rozhodnutí. Hraje se podle 
platných pravidel golfu. Výsledky jednotlivých utkání bude zapisovat vítěz na tabuli v 
klubovně. Výsledkový lístek (scorecard) se odevzdá na recepci klubu s jasně 
vyznačeným vítězem a podpisy obou zúčastněných hráčů nebo hráček.
Časový plán soutěže : Jednotlivá kola proběhnou v následujících termínech (podle 
počtu skutečně přihlášených hráčů můžou být jednotlivé termíny změněny):

Jednotlivá soutěžní kola mohou být upravena podle počtu registrovaných hráčů
Odpaliště:
Muži - bílé kameny ( od semifinále - černé kameny)
Muži GRAND - bíle kameny 
Ženy - modré kameny (finále - žluté kameny)
Ženy GRAND - modré kameny

Důležité upozornění :

Hráči musí odehrát své utkání ve stanoveném termínu !!!

Hráč, který hodlá odstoupit ze soutěže, informuje o odstoupení soutěžní výbor bez 
zbytečného odkladu.
Případné spory řeší s konečnou platností soutěžní výbor.

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se, to soutěží upravených těmito propozicemi, hráči souhlasí se 
zpracováním svých osobních údajů. V rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-
mail a datum narození. Tyto udaje slouží pro organizační zajištění soutěží a budou 
předány hráčům pro možnost vzájemného kontaktu za účelem odehrání soutěžního 
utkání. Dále jsou tyto údaje zpracovávány na webových stránkách, kde jsou 
zaznamenávány jednotlivé utkání a rozpis celé soutěže. Hráči přihlášením souhlasí 
s tím, že fotodokumentace pořízena při těchto soutěžích, může být použita pro 
propagaci klubu, resortu na webových stránkách, sociálních sítích nebo v tiskové 
podobě.

V Ropici 24. 5. 2018 Kaminský Jiří      STK - BESGK

Muži Muži GRAND Ženy  a Ženy GRAND

1.kolo 21. 5.- 25. 6. 2018 1.kolo 21. 5.- 25. 6. 2018 Čtvrtfinále 29. 5.- 16. 7. 2018

Čtvrtfinále 26. 6.- 23. 7. 2018 2.kolo 26. 6.- 20. 7. 2018 Semifinále 17. 7.- 3. 9. 2018

Semifinále 24. 7.- 3. 9. 2018 3.kolo 21. 7.- 13. 8. 2018 Finále 3. 9.- 29. 9. 2018

Finále 3. 9.- 29. 9. 2018 Čtvrtfinále 14. 8.- 3. 9. 2018

Semifinále 4. 9.- 17. 9. 2018

Finále 18. 9.- 29. 9. 2018


