
 

HICKORY MATCH Golf Hostivař 
Golf Hostivař,  pátek 15. června 2018 
Propozice turnaje  

 

Přihlášky 

Přihlášky přijímáme emailem na adrese turnaje@golfhostivar.cz, prosíme pokud možno do 14. června 

2018. Nebo přes server ČGF. 

 

Registrace a startovní listina 

Registrace účastníků je v den turnaje od 14:30 v recepci areálu Golf Hostivař. Sraz účastníků je ve 14:45 

na terase místního bistra - proběhne uvítání, rozprava s playery, seznámení se startovní listinou, pravidly 

turnaje, případná kontrola holí, výdej zápůjčních holí. Startujeme postupným startem od 15:00. 

Startovní listinu sestavuje pořadatel, hickory hráči startují před hráči se standardními holemi. 

 

Formát hry 

Turnaj se hraje ve 2 kategoriích, „hickory hole“ a „standardní hole“. V kategorii „hickory“ se hraje na 9 

jamek bez úpravy a vyrovnání hendikepů, podle platných Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště. V 

zájmu dodržení tempa hry se jako maximální výsledek zapisuje na každé jamce „par + 6 ran“ (při více 

ranách se míč zvedá). V kategorii „standardní hole“ se hraje na 9 jamek systémem Stableford s úpravou 

HCP.  Při rovnosti výsledku rozhoduje posledních 6, 3 nebo 1 jamka. V případě shodného výsledku 

rozhodne los, o první místo je nutná rozehrávka na jamce číslo 9. Pánové hrají ze žlutých odpališť, dámy 

z červených. 

 

Hole 

V kategorii „hickory“ jsou povolené pouze hole s dřevěnými šafty vyrobené do roku 1935. Jsou 

akceptovány dřevěné náhrady šaftu, hlava hole však musí být originál. Pozdější repliky hikory holí nejsou 

vítány, v případě nejasnosti má konečné slovo soutěžní výbor. Zájemci mají možnost zapůjčení sad 

hickory holí pro hru za zvýhodněnou cenu 500 Kč (sada 5 holí + bag). Rezervujte si hole včas ve 

formuláři přihlášky!  

 

Míče 

V kategorii „hickory“ jsou povoleny moderní míče.  Pro snížení rizika zlomení hickory holí se 

doporučuje používat měkké míče (jsou šetrné k holím). U zápůjčních holí je použití měkkých míčů 

podmínkou. Speciální měkké míče můžete zakoupit před hrou na terase (repliky originálních historických 

míčů navržené pro hickory hru). Akceptovatelné jsou i některé moderní míče (např. Bridgestone Tour 

B330-RX, Titleist Pro V1).   

 

Oblečení 

Dobový outfit hráčů i doprovodu je samozřejmě vítán, není však podmínkou. V rámci programu bude po 

ukončení turnaje vyhlášena anketa o nejzdařileji oblečeného playera. Další informace, doporučení i tipy 

ohledně oblečení a hry s hickory holemi získáte na stránkách www.hickorygolf.cz.  

 

Poplatky 

Zvýhodněné green fee na 9 jamek 500 Kč + startovné 250,- Kč.  Startovné obsahuje občerstvení po 

ukončení hry.  

 

 

mailto:turnaje@golfhostivar.cz
http://www.hickorygolf.cz/


Kategorie a vyhlašovaná umístění   

Turnaj se uskuteční v kategorii „hickory hole“ a „standardní hole“, vyhlašuje se pouze kategorie 

„hickory“, které se mohu zúčastnit i profesionální hráči. Ocenění získají tito nejlepší „hickory“hráči: 

o první 3 místa brutto  

o první 3 místa netto  

o nejlepší žena 

 

Pro vyhodnocení netto se jako „hickory hendikep“ bere 1,5 násobek standardního hracího hendikepu 

hráče. Jako nejvyšší možný přesný HCP hráče se započítává 36.  

 

Ceny   

Všichni vyhlášení hráči v kategorii „hickory“ získají pěkné ceny od partnerů.  

 

Další program 

V rámci turnaje se bude také konat: 

- možnost zakoupení historických holí pro dekoraci i hru 

- občerstvení pro hráče po skončení hry 

 

Pořadatel, kontakt:    

Golf Club Hostivař  

U Golfu 565, 109 00, Praha 10, ČR 

www.golfhostivar.cz 

ředitel turnaje: Jiří Martinka, prezident Golf Club Hostivař, prezident@golfhostivar.cz 

přihlášky prosím posílejte na: turnaje@golfhostivar.cz 

 

Těšíme se na Vás!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto propozice jsou platné ke dni 30. 4. 2016 
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