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POKYNY PRO HRÁČE 
• Hráči se musí včas prezentovat v recepci resortu a zaplatit vklad 2.000 Kč. Platba může být 

provedena kartou i v hotovosti.  

• Ve všech soutěžních dnech hráči dostanou scorekartu, pin positions a místní pravidla na startu. 

• Během soutěžních kol bude hráčům k dispozici ovoce (banány) na hřišti, a to na 1. a 10. 

odpališti. Denně budou v recepci v prodeji termoláhve na kohoutkovou vodu (cena 390 Kč/ks). 

• Hned po skončení kola hráč musí odevzdat vyplněnou, čitelnou a podepsanou scorekartu. Hráči 

osobně odevzdávají scorekarty v recording area, kde současně s hlavním rozhodčím vyjasňují 

případně nevyřešené pravidlové záležitosti. Pro kontrolu při zadávání výsledků žádáme hráče, 

aby sečetli a zaznamenali své celkové výsledky na scorekartě. Hráči neodpovídají za správnost 

součtu, ale napomáhají tím předcházet chybám při zadávání výsledků. 

INSTRUCTION FOR PLAYERS 
• Players have to register at the reception desk in the clubhouse and pay the entry fee 2.000 CZK 

or 90 EUR in cash or by card. 

• On all competition days players will receive their scorecards, pin positions and local rules at 

their first tee. 

• There will be bananas available for the players at the 1st and 10th tee during the three 

competition days. Thermobottles for tapped water will be on sale daily at the reception (at the 

price of 390 CZK or 16 EUR in cash or by card). 

• Players have to return correctly filled and signed scorecards immediately after completing each 
round. Players submit their scorecards personally at the recording area in the clubhouse, so 
that any possible rules issue can be settled. We kindly ask the players to summarize and write 
down their total score on the scorecards for better handling of the results. Players are not 
responsible for any mistake in the total score however, it will prevent a potential mistake in 
typing in the results. 

 


