
Mistrovství GCHOS ve hře na stb. body   
 

Soutěž pro všechny členy Golf Club Hostivař! Hráči mohou hrát i Mistrovství na stb. body i Mistrovství na rány, 
které se koná 15. a 16. 9.  
VYHLÁŠENÍ MISTROVSTVÍ GCHOS NA STB. BODY PROBĚHNE HNED PO SKONČENÍ TURNAJE 23. 6.. 
 
 
PROPOZICE 
Název: Mistrovství GCHOS ve hře na stb. body   
Termín: sobota 23.6.2018 od 9:00  
 
Popis a podmínky: 
• Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel Golf Hostivař. 
• Hraje se na 18 jamek systémem stableford s úpravou HCP. 
• Soutěžní výbor si vyhrazuje právo upravit propozice před zahájením turnaje. 
• Přihlásit se mohou pouze členové GC Hostivař. 
• Hráči se mohou zúčastnit i Mistrovství na stb. body i Mistrovství na rány 
• Hraje se ve třech kategoriích dle HCP (0-18; 18,1-30; 30,1-54) 
• Kategorie je vyhlašována a věcné ceny předávány pouze pokud jsou v dané kategorii min. 4 hráči. 
• Odpaliště: muži – žlutá, ženy – červená   
• Kapacita: 52 
 
Registrace/přihlášky:  
Přes server ČGF. Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. 6. v 10:00.  
Případné požadavky na čas startu pište na turnaje@golfhostivar.cz do pátku 22. 6. do 10:00. 
 
Startovní listina a způsob startu:  
Startovní listina bude k dispozici na serveru ČGF v pátek 22. 6. po 14:00. Startuje se postupným startem 23. 6. 
od 9:00.  
 
Startovné:  
Člen Drive  -  1000 Kč (300 startovné, 700 greenfee) 
Řádný člen - 300 Kč (300 startovné, 0 greenfee) 
 
Startovné zahrnuje: celodenní vstup na driving range+ neomezené míče, malé občerstvení ke hře, vstup na 
slavnostní vyhlášení s rautem v září.  
 
Kategorie/vítězství: 
Vítězí hráč(ka) s nejvyšším počtem stablefordových bodů v každé kategorii. V případě rovnosti bodů rozhoduje 
výsledek na posledních 9, 6, 3 respektive 1 jamce. V případě rovnosti vítězí hráč s nižším HCP. 

 
Vyhlášení: VYHLÁŠENÍ MISTROVSTVÍ GCHOS NA STB. BODY PROBĚHNE HNED PO SKONČENÍ TURNAJE 23. 6.. 
 
Pořadatel: Golf Club Hostivař  
Ředitel: Andrea Šimková 
Soutěžní výbor: Andrea Šimková, službu konající MARSHAL  
Rozhodčí: Jan Šonka, Andrea Šimková 
Informace: turnaje@golfhostivar.cz 
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