
 

 

 

Czech International MID-Amateur Championship 2019 
presented by Pilsner Urquell 

 
Panorama Golf Resort Kácov, 18. – 20. července 2019 

 

ČASOVÝ PLÁN 
 

čtvrtek 18. července 2019 - 1. kolo 
 

 jamka č. 1(R1) 8.00 až 9.20 hod.  muži I. koš - flighty losem 
 jamka č. 10(M1) 8.00 až 9.30 hod   ženy I. koš + muži IV. koš - flighty losem 
 jamka č. 1(R1) 12.20 až 13.40 hod. muži III. koš - flighty losem 
 jamka č. 10 (M1) 12.20 až 13.40 hod. muži II. koš - flighty losem 
 

pátek 19. července 2019 - 2. kolo 
 

 jamka č. 1(R1) 8.00 až 9.20 hod.  muži II. koš - stejné flighty 
 jamka č. 10 (M1) 8.00 až 9.20 hod.  muži III. koš - stejné flighty 
 jamka č. 1(R1) 12.20 až 13.50 hod. ženy I. koš + muži IV. koš - stejné flighty 
 jamka č. 10 (M1) 12.20 až 13.40 hod. muži I. koš - stejné flighty 
 

Cut pro 45 nejlepších brutto výsledků mužů a 15 nejlepších brutto výsledků žen a všechny ties 
 

sobota 20. července 2019 - 3. kolo 
 

jamka č. 1  start podle umístění po dvou kolech v obráceném pořadí 
    8.00 - 10.00 hod.    13 flightů mužů 45-7 
    10.20 - 10.40 hod.    3 flighty žen 15-7 
    11.00 - 11.10 hod.   2 flighty mužů 6-1 
    11.20 - 11.30 hod.   2 flighty žen 6-1 
 

Zhruba v 16:30 hodin vyhlášení vítězů 
 

Rozdělení hráčů a hráček do košů: 
 
MUŽI     ŽENY 
I. koš 1. až 27. hráč podle HCP    I. koš 1. až 30. hráčka podle HCP 
II. koš 28. až 54. hráč podle HCP 
III. koš  55. až 81. hráč podle HCP 
IV. koš 82. až x-tý hráč doplňující startovní blok sdílený s kategorií hráček do počtu 10 flightů   

 
Rozdělení hráčů a hráček do košů je založeno na jejich HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek. 

 
 

Časový plán je předběžný a může se změnit! 
 
Startovní intervaly á 10 min. 
 
Jiří Machka      David Forbelský 
ředitel mistrovství       hlavní rozhodčí 

http://www.ega-golf.ch/

