
 

Časový plán
 Úterý  7. srpna 

 

 Středa  8. srpna 
jamka č. 1 

jamka č. 10 

jamka č. 1 

jamka č. 10 

 

 Čtvrtek 9. srpna 
jamka č. 1 

jamka č. 10 

jamka č. 1 

jamka č. 10 

 

Rozdělení hráčů a hráček do košů
Muži – I. koš = 1. až 36. hráč; II. koš = 
Ženy – I. koš = 1. až 39. hráčka, II. koš = 40. až 

 

Cut po 2. kole: 4

 

Pátek  10. srpna 
jamka č. 1 

  

 
 Sobota  11. srpna 
   jamka č. 1 

     

     

 
Časový program mistrovství se v případě potřeby

může podle rozhodnutí Soutěžního výboru změnit
 
 
 

 
Šilheřovice, 6. srpna 2018 
 

Jiří Kaminský   
ředitel mistrovství   
| championship director  

Časový plán 
Příjezd; Registrace; Volné tréninkové kolo od 8 do 16 hod.

První kolo  (flighty v koších losem)
7:30 až 9:20 hod. muži I. koš  

7:30 až 9:20 hod. muži II. koš 

12:20 až 14:20 hod. muži III. koš + ženy II. koš

12:20 až 14:20 hod. ženy I. koš 

Druhé kolo  (stejné flighty jako v prvním kole)
7:30 až 9:30 hod. ženy I. koš 

7:30 až 9:30 hod. ženy II. koš + muži III. koš

12:20 až 14:10 hod. muži II. koš 

12:20 až 14:10 hod. muži I. koš 

Rozdělení hráčů a hráček do košů podle hendikepu: 
. hráč; II. koš = 37. až 72. hráč, III. koš = 73. až 90. 

I. koš = 1. až 39. hráčka, II. koš = 40. až 57. hráčka 

Cut po 2. kole: 45 nejlepších mužů + 27 nejlepších žen
a všechny dělené výsledky 

Třetí kolo 
8:00 až 9:20 hod. ženy 1. - 27. místo 

9:30 až 11:50 hod. muži 1. - 45. místo 

Finálové kolo 
8:00 až 9:30 hod muži 45. - 16. místo 

9:40 až 11:00 hod ženy 27. - 1. místo 

11:10 až 11:50 hod muži 15. - 1. místo 

Časový program mistrovství se v případě potřeby
může podle rozhodnutí Soutěžního výboru změnit

     Dalibor Procházka
     hlavní rozhodčí
     | chief referee

Registrace; Volné tréninkové kolo od 8 do 16 hod. 

(flighty v koších losem) 

muži III. koš + ženy II. koš 

(stejné flighty jako v prvním kole) 

ženy II. koš + muži III. koš 

. hráč 

nejlepších žen 

Časový program mistrovství se v případě potřeby 
může podle rozhodnutí Soutěžního výboru změnit! 

Procházka 
hlavní rozhodčí 
| chief referee 


