
Mistrovství Beskydského golfového klubu 
ve hře na jamky v roce 2015

Mistrovství klubu ve hře na jamky 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 do 15.května 2015
Hra bude umožněna všem našim hráčům a hráčkám, kteří se včas 
zaregistrují a jsou držiteli HCP. Hrací pavouk bude zveřejněn dne 18.května 
2015 v klubovně našeho klubu a na stránkách www.beskydgolf.cz
Jamkovka GRAND je určena pro hráče, kteří v roce 2015 budou mít 
minimálně 40 let (30 let u žen) a zároveň jejich HCP je vyšší než 4,4.
Hráči a hráčky budou nasazení dle aktuálního HCP.  Účastnici loňského finále 
budou nasazeni na první a druhé místo v pavouku bez ohledu na HCP. Hráč 
s aktuálně vyšším HCP kontaktuje svého protihráče a zajišťuje startovní čas 
na recepci klubu. Hráči se musí dohodnout na termínu, kdy odehrají svá 
utkání. Pokud se hráči nedomluví na termínu odehrání zápasu, je jako hrací 
den určen poslední den daného kola v čase 8:00 hodin. V případě, že je v 
tento den hřiště uzavřeno z důvodu konání turnaje nebo nepřízně počasí, je 
jako hrací den určen nejbližší volný den v 8:00, kdy je 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.
Hráči jsou povinni zaslat aktuální kontaktní údaje na e-mail klubu, na kterém 
budou k zastižení. V případě, že nebude možno hráče zastihnout, bude hráč 
po ukončení období pro odehrání kola diskvalifikován. Diskvalifikován bude 
hráč, který v určeném období nekontaktuje svého soupeře.
Utkání budou probíhat na 18.jamek do rozhodnutí. Hraje se podle platných 
pravidel golfu. Výsledky jednotlivých utkání bude zapisovat vítěz na tabuli v 
klubovně. Scorekarta se odevzdá na recepci klubu s jasně vyznačeným 
vítězem a podpisy obou zúčastněných hráčů nebo hráček.
Jednotlivá kola proběhnou v následujících termínech (podle počtu skutečně 
přihlášených hráčů můžou být jednotlivé termíny změněny):

http://www.beskydgolf.cz
http://www.beskydgolf.cz


Muži (Muži GRAND): 
1.kolo 18.5.- 21.6.2015
2.kolo 22.6.- 19.7.2015 
3.kolo 20.7.- 16.8.2015
Čtvrtfinále 17.8.- 6.9.2015 
Semifinále 7.9.- 20.9.2015 
Finále 4.10.2015
Ženy (Ženy GRAND) :
Č̌tvrtfinále 18.5.- 29.6.2015
Semifinále 30.6.- 20.7.2015 
Finále 21.7.2013 - 31.8.2015

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.

Odpaliště:
Muži
bílé kameny ( od čtvrtfinále - černé kameny)
Muži GRAND
žluté kameny ( od čtvrtfinále - bílé kameny)
Ženy  
modré kameny (finále - žluté kameny)
Ženy GRAND
červené kameny (finále - modré kameny)
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