
 

Pokyny pro hráče 
 

1. Hráči se musí před startem prvního kola prezentovat v recepci v klubovně a zaplatit vklad v hotovosti, 
který činí 1.500 Kč. Registrace je v úterý 8. srpna od 7.30 do 17.00 hod. a ve středu 9. srpna od 7.00 
do 12.00 hod. Při registraci hráči obdrží informační materiály včetně startovní listiny, místních pravidel, 
evakuačního plánu, scorecard a pin positions na tréninkové kolo (úterý 8. srpna) aj. Birdie cards si hráči 
mohou koupit v recepci za 150 Kč/ks. 
 

2. Ve všech soutěžních dnech hráči dostanou scorecard a pin positions až na startu. 
 

3. Při registraci si hráči mohou koupit zvýhodněný obědový balíček. Cena tohoto balíčku je 450 Kč. 
Balíček obsahuje ve všech čtyřech soutěžních dnech jedno hotové jídlo (výběr ze dvou) a polévku. 
Každý soutěžní den bude v klubovně k dispozici chlazená voda s citrónem v dostatečném počtu karaf  
a nápojový automat. Obědy budou podávány od 11.00 do 19.00 hod. Restaurace bude otevřena od 
6.30 hod. 
 

4. Během všech soutěžních kol bude hráčům zdarma k dispozici občerstvení na hřišti (voda a ovoce), 
a to minimálně na jejich 1.  a 10. odpališti. Během tréninkového kola však není na hřišti poskytováno 
žádné občerstvení. 
 

5. Po každém kole hráč musí okamžitě (nejpozději do 15 minut!) odevzdat správně vyplněnou  
a podepsanou scorecard ve scoring area. Hráči odevzdají scorecard osobně, aby mohly být vyřešeny 
všechny případné pravidlové nejasnosti. Pro kontrolu při zadávání výsledků je třeba, aby si hráči 
celkové výsledky na scorecard sečetli (hráči neodpovídají za správnost součtu!) a po zveřejnění 
zkontrolovali na elektronické výsledkové tabuli. Scoring area je v konferenčním sále B v budově 
hotelu a je zřetelně označena. Jakmile hráč opustí scoring area, jeho scorecard je považována za 
odevzdanou. 
 

6. Evakuační plán pro případ přerušení hry z důvodu nebezpečné situace je vyvěšen na oficiální 
nástěnce v české a anglické verzi. V případě potřeby budou použity následující signály: 
 

• Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál 

• Přerušení hry: Tři přerušované zvukové signály, opakovaně 

• Obnovení hry: Dva krátké zvukové signály, opakovaně 
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