
 
 
 
Vrcholná klubová soutěž, která určí nového mistra a mistryni klubu ve hře na rány pro rok 2018.  
 

V sobotu 10. listopadu v 18:00 se bude v prostorách klubu konat tradiční slavnostní vyhlášení výsledků turnaje, 

ale i všech dalších významných soutěží sezóny 2018 (mistrů klubu ve hře na jamky, ve hře na stb. body, 

Schwarzkopf Professional dámské golf tour 2018, Masters 50+ atd). 

 
 

PROPOZICE 

 
 
 
Název:   Mistrovství GC Hostivař ve hře na rány pro rok 2018 
Termín:   sobota a neděle 15. a 16. září 2018 
 
 
 
Popis a podmínky: 

 Hraje se podle pravidel golfu a místních pravidel hřiště v Hostivaři 

 Obě kola se hrají na 18 jamek na rány brutto, na úpravu hendikepu, varianta A+A 

 Přijato bude maximálně 52 mužů (HCP limit 25,0) a 20 žen (HCP limit 32,0) s nejnižšími hendikepy 
v okamžiku uzávěrky přihlášek; v případě menšího počtu přihlášených žen bude startovní pole 
doplněno dalšími nejlepšími muži do celkového počtu 72  

 Mistrovství GC Hostivař 2018 je určeno pouze pro hráče s domovským členstvím v GCHOS! Hráč 
s nedomovským členstvím se jej může zúčastnit pouze v případě, že je členem Golf Clubu Hostivař 
minimálně 3 sezony. 

 Po prvním kole bude udělán cut a do druhého kola postoupí přibližně 36 nejlepších mužů a 12 
nejlepších žen + všichni „ties“. 

 Odpaliště: muži - žlutá, ženy - červená  

 Na turnaji je povoleno používání měřících přístrojů, určených pouze k měření vzdálenosti! Viz. Místní 
pravidla odst. 10. Caddie jsou povoleni, diváci mají na hřiště vstup zakázán. 

 
 
 
 
Registrace, uzávěrka přihlášek:  
Hráči a hráčky se sami registrují na serveru ČGF www.cgf.cz v sekci Turnaje.  
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 13. září  v 17:00. Přihlásit se mohou jen hráči s domovským členstvím v GC 
Hostivař (nebo s členstvím v GCHOS déle než tři roky) s HCP +4,5 až 25,0 (muži) nebo +4,5 až 32,0 (ženy). Hráči a 
hráčky jsou sami povinni si ze startovní listiny zjistit, zda byli do turnaje přijati.  
 
 
 
 
 

Mistrovství GC Hostivař ve hře  
na rány pro rok 2018 

15. a 16. září 2018 
 



 
 
 
Způsob startu, startovní listina:  
1. kolo - Startuje se postupným startem a to od 9,00 do 10,39 hod. Startují tříčlenné flighty po 10 minutách 
sestavené podle HCP od nejlepších po nejhorší bez ohledu na pohlaví. Startovní listina bude k dispozici na 
serveru ČGF v pátek 14. 9. kolem poledne.  
2.kolo – Hráči, kteří postoupí do druhého kola, budou rozděleni do čtyřčlenných flightů podle výsledků z 1. kola 
(nejlepší nakonec). Startovat se bude od 9:00 v desetiminutových intervalech. Startovní listina bude sestavena 
a vyvěšena na serveru cgf.cz. Hráč je povinen nahlásit svou případnou neúčast ve 2. kole! Jeho místo bude 
nabídnuto dalšímu hráči v pořadí. 
 
 
 
Poplatky  1.kolo:  
Člen Drive -  1000 Kč (300 startovné, 700 greenfee) 
Řádný člen - 300 Kč (300 startovné, 0 greenfee) 
 
Startovné zahrnuje celodenní vstup na driving range a neomezené míče, malé občerstvení ke hře, slavnostní 
vyhlášení turnaje s večeří – datum bude ještě upřesněn 
 
 
Poplatky  2.kolo: 
Člen Drive -  700 Kč  
Řádný člen – zdarma 
 
V ceně zahrnut celodenní vstup na driving range a neomezené míče, malé občerstvení ke hře.  
 
 
 
Vítězství: 
Vítězí hráč a hráčka s nejnižším počtem ran brutto v součtu obou kol. V případě rovnosti výsledků na 1. místě 
následuje rozehrávka „Sudden Death“ na jamkách č. 1 a č. 9 do rozhodnutí. V případě rovnosti výsledků na 
dalších místech se postupuje podle Soutěžního řádu ČGF.  
 
 
 
Vyhlášení: 
Bude probíhat v prostorách klubu dne 10. 11. 2018 od 18:00 (slavnostní vyhlášení všech klubových soutěží). 
Pro hráče bude připraven raut. Pro doprovod hráčů nebo ostatní návštěvníky je možné raut doobjednat a to za 
200 Kč. Případné objednávky zasílejte prosím na e-mail turnaje@golfhostivar.cz nejpozději však do pátku. 
 
 
 
 
Pořadatel:   Golf Club Hostivař  
Ředitel:    Jiří Martinka 
Soutěžní výbor:   Jiří Martinka, Andrea Šimková, Jan Šonka a rozhodčí turnaje 
Hlavní rozhodčí:   Jan Šonka 
Rozhodčí:   službu konající MARSHAL 
Informace:  turnaje@golfhostivar.cz 
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