
KLUBOVÝ ZAHAJOVACÍ TURNAJ (kvalifikace jamkovka) 8. 4. 2017 

 
 
PROPOZICE 
Název: Klubový zahajovací turnaj  
Termín: 8. 4. 2017 
 
 
Popis a podmínky: 
• Soutěž určená pouze pro členy GCHOS 
• Podle umístění v brutto kategoriích budou hráči/hráčky nasazeny do Mistrovství GCHOS 

ve hře na jamky. 
• Vítěz Mistrovství GCHOS ve hře na jamky z loňského roku má automaticky zajištěno 

první místo v pavouku i pro letošní ročník. 
• Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel Golf Hostivař. 
• Hraje se na 18 jamek, s úpravou HCP varianta A+A 
• Měřící přístroje jsou povoleny. 
• Odpaliště: muži – žlutá, ženy – červená  
• Kapacita: 52 hráčů  
• Soutěžní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice před zahájením turnaje. 
 
Registrace/přihlášky:  
Přes server ČGF. Uzávěrka přihlášek je v pátek 7. 4. 2017  v 10:00.  
Do turnaje bude přijato nejlepších 36 můžu a 16 žen řazeni dle hcp.  
 
Startovní listina a způsob startu:  
Startovní listina bude k dispozici na serveru ČGF v pátek po 12:00. Hráč je povinen 
zkontrolovat si, je-li na startovní listině, jestli byl do turnaje přijat. 
Startuje se postupným startem od 8:00. Hráč se musí zaregistrovat na recepci nejpozději 15 
minut před svým tee time. 
Hráči budou nasazeni do startovní listiny dle handicapů. 
 
Startovné:  
150,- Kč startovné + fee na 18 jamek člen Drive 790,-Kč 
150,- Kč startovné + fee na 18 jamek člen Drive jn/sn 690,-Kč 
 
Kategorie/vítězství: 
Vyhodnocují se první 3 hráči/hráčky v hlavní kategorii – ve hře na rány, a první tři 
hráči/hráčky ve vedlejší kategorii – dle stb. bodů. Při rovnosti ran nebo bodů rozhoduje 
výsledek na posledních 9,6,3 nebo 1 jamce. V případě shodného výsledku o první místo 
rozhodne rozehrávka.  
Dle umístění v brutto kategoriích budou hráči/hráčky v případě zájmu nasazeny do pavouka 
Mistrovství GCHOS ve hře na jamky. 
 
Ceny:  
Pro první 3 hráče ve všech kategoriích drobné věcné ceny. K převzetí hned po turnaji při 
vyhlášení. Kategorie se vyhlašuje a ceny se předávají pouze, pokud jsou v dané kategorii 
min. 4 hráči. 
 
 
Pořadatel: Golf Club Hostivař  
Ředitel: Andrea Šimková 
Soutěžní výbor: Andrea Šimková, Jan Šonka 
Rozhodčí: Miloslav Zapletal, Lukáš Broda 
informace: turnaje@golfhostivar.cz 



 


