
 

CZECH INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 

Panorama Golf Resort Kácov, 23rd – 25th August 2020 

INSTRUCTIONS FOR PLAYERS 
All players have to register at the reception desk in the clubhouse and pay the entry fee in cash either on 

Saturday 22nd August or before commencing their qualification round on Sunday 23rd August. 

The players will receive scorecard for each round, be it stroke play or match play, as well as the local rules 

and pin positions at their first tee. 

After the qualification round players must return their completed and signed scorecards at the designated 

scoring area, which is defined as the reception desk, without delay. Players shall bring their scorecards 

personally so that any potential rulings can be settled. Once the player leaves the scoring area his or her 

scorecard is deemed to have been returned. 

Results of the match play matches shall be reported either at the reception desk or directly to a Committee 

member (director, referee). 

For each round CGF provides fruit (banana, 1 piece) and water (2 bottles at the start, more after the 9th hole).  

POKYNY PRO HRÁČE 
Hráči se musí včas prezentovat v recepci klubu a zaplatit vklad v hotovosti, a to buď během soboty 22. srpna, 

nebo před svým startem kvalifikačního kola v neděli 23. srpna. 

Skórekarty pro všechna soutěžní kola, jak pro kvalifikační hru na rány, tak pro zápasy v jamkové hře, stejně 

jako Místní pravidla a Pin Positions hráči dostanou na startu. 

Po kvalifikačním kole hráč musí co nejdříve odevzdat správně vyplněnou, čitelnou a podepsanou skórekartu. 

Všichni hráči odevzdají svou skórekartu osobně ve scoring zóně, kde rovněž nahlásí případné nevyřešené 

pravidlové záležitosti, které tu dořeší s hlavním rozhodčím. Scoring zóna bude viditelně označena v recepci 

golfového resortu. Skórekarta je považována za odevzdanou, jakmile hráč opustí prostor scoring zóny. 

Výsledkový lístek zápasu ve hře na jamky je potřeba odevzdat buď na recepci klubu, nebo členovi Soutěžního 

výboru (řediteli turnaje, rozhodčímu).  

Ve všech soutěžních kolech ČGF zajišťuje pro hráče vodu a ovoce. Na startu hráč dostane jeden kus ovoce 

(banán) a dvě láhve vody, třetí láhev vody dostane v polovině kola (tj. vždy na jamkách č. 1 a 10). Žádáme 

hráče, aby uvedené respektovali. Další stravování si hráči zajišťují na své náklady sami. 

  Kácov, 19
th

 August 2020 Dalibor Procházka 

  tournament director 


