
 CZECH INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2019 

 Austerlitz, 29. 5. – 2. 6. 2019 

POKYNY PRO HRÁČE 

1. Hráči se musí před startem 1. kola kvalifikace včas prezentovat v recepci klubu a v hotovosti 
zaplatit vklad 900 Kč. V recepci hráči obdrží svou scorekartu pro 1. kolo kvalifikace a 
organizační informace. 

2. Scorekartu pro 2. kolo kvalifikace, stejně Pin Positions, Místní pravidla a Hard Card ČGF obdrží 
hráči vždy na startu. 

3. Po každém kole hráč musí okamžitě odevzdat správně vyplněnou, čitelnou a podepsanou 
scorekartu. Jinak hráči hrozí podle pravidel golfu diskvalifikace. Všichni hráči odevzdají svou 
scorekartu osobně ve vyznačené Scoring Area, kde též nahlásí případné nevyřešené pravidlové 
záležitosti, které zde dořeší s hlavním rozhodčím. 
 

Scorekarta je považována za odevzdanou, když hráč opustí prostor prostor Scoring Area. 
 

Pro kontrolu při zadávání výsledků je vhodné, aby si hráči celkové výsledky na scorekartě 
sečetli. Neodpovídají za součet, ale je to prospěšné pro hráče i pořadatele. Zamezí se chybám 
při zadávání výsledků. Po dohrání všech hráčů v kategorii pořadatel vyvěsí výsledky a hráči 
mají možnost reklamací výsledků. Hráči by si měli celkový výsledek také následně zkontrolovat 
na on-line scoringu. 

4. Výsledky kvalifikace jsou považovány za oficiálně vyhlášené, když se přistoupí k nasazování 
hráčů pro jamkovou hru. 

5. V jamkové části obdrží hráči výsledkový lístek i Pin Positions vždy na startu. 

6. Výsledkový lístek jamkové hry musí zřetelně obsahovat výsledné skóre, označení vítěze 
i podpisy obou hráčů. Výsledkový lístek je potřeba odevzdat bezprostředně po skončení 
zápasu v recepci nebo hlavnímu rozhodčímu turnaje. 

7. Zápas, který je po 18. jamce nerozhodný, pokračuje dále od 1. jamky do prvního rozhodnutí. 

8. Ve všech soutěžních kolech ČGF zajišťuje vodu a ovoce, a to na startu v množství 1 ks ovoce 
a 2 ks vody. 
 

Další stravování si hráči zajišťují sami na své náklady. 
 
 
 
 
 
 
 Brno, 29. dubna 2019 Josef Slezák Petr Vávrů 
  ředitel turnaje hlavní rozhodčí 
 


